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Directieverslag 2017 
 

1. Inleiding 

Het afgelopen jaar was voor Museum Hilversum opnieuw een goed jaar; het bereik nam toe en 

groeide tot 35.000 bezoekers. Hiermee werd de in 2014 ingezette groei gecontinueerd. Ten opzichte 

van 2013, toen de verzelfstandiging een feit werd, betekent het dat Museum Hilversum haar bereik 

verdrievoudigd heeft. Hiermee is de in 2013 geformuleerde ambitie om in 2018 een bereik van 

40.000 te realiseren, binnen handbereik. De in 2014 geformuleerde koers op mediakunst en –cultuur 

blijkt voor het publiek een herkenbare en gewaardeerde en dus heldere en juiste keuze te zijn. Daar 

zijn wij heel blij mee. 

Van de bezoekers met een museumkaart was in 2017 64% afkomstig uit Noord Holland. Museum 

Hilversum realiseert zo één van haar belangrijkste doelstellingen; fungeren als een platform voor de 

inwoners van de regio. Een is een opmerkelijke groei van de regio (17% uit Utrecht en 6% uit Zuid 

Holland.  

 

2017 was het jaar waarin de entree van het museum werd verlegd. Het publiek wordt vanaf februari 

via de trappen ontvangen zoals dat vroeger gebeurde toen het museum fungeerde als het raadhuis 

van Hilversum. Bij gevolg verhuisde het VVV naar boven; het werd gehuisvest in de voormalige 

directiekamer. Ook de museumwinkel ging –in afgeslankte vorm- naar boven. De vrijgekomen ruimte 

op de begane grond werd verbouwd tot een projectzaal voor kleinschalige video- en 

fotografieprojecten, waardoor de rijkdom ontstond om parallel te kunnen programmeren. 

 

2. Vrijwilligers en Vrienden 

Vrijwilligers vormen een belangrijke verbinding met de Hilversumse samenleving en zijn van 

onschatbare waarde voor de continuïteit van het museum. Eind 2017 werkten er zesendertig 

vrijwilligers in het museum. Verdeeld over teams voor onthaal en baliewerk, rondleidingen, de op- en 

afbouw van tentoonstellingen, de events en de administratieve ondersteuning zoals het 

adressenbeheer, vonden zij allen een plek en rol die zij ambiëren. Een aantal van hen kon op basis 

van hun ervaring als vrijwilliger een plek vinden op de arbeidsmarkt. 

De directie ontving de vrijwilligers elke vierde maandag van de maand om hen bij te praten over de 

lopende en komende tentoonstellingen en om met hen van gedachten te wisselen. Met name de 

vrijwilligers die de entree verzorgen hebben een schat aan informatie over hoe bezoekers reageren.  

Die maandag is er voor de vrijwilligers zelf gelegenheid om met elkaar te overleggen. Ook in 2017 

was er een vrijwilligersuitje en een uitgebreid kerstdiner. Josien van Zijtveld verzorgde drie trainingen 

gastvrijheid en klantgericht werken.  

 

De vrijwilligers hebben binnen de in 2014 opgerichte Vriendenstichting de status van actieve Vriend 

waardoor zij gebruik kunnen maken van de voordelen, die voor alle Vrienden gelden.  

Eind 2017 kende het museum 173 Vrienden. De Club van 100 kende 35 leden.  
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Voorafgaand aan elke opening is er een preview voor de Vrienden door de curator van de 

tentoonstelling. Als onderdeel van de tentoonstelling Nieuwe Streken, mei 2017,  was er een speciale 

middag rondom de videokunst van Jacco Olivier. In 2017, net als in 2016, organiseerde het museum 

tijdens de internationale fotografiebeurs Unseen in september , een speciaal ontvangst en 

rondleiding voor de Vrienden.  

 

3. Tentoonstellingen 

Nieuwsfotografie  

Nieuwsfotografie is voor Museum Hilversum een belangrijk label waarmee het de positie van 

Hilversum als Mediastad wil versterken. Het richt zich daarbij op de vele werknemers uit de sector en 

de bedrijvigheid van de nieuwsproducerende redacties en omroepen, en organiseert aandacht voor 

de ‘verhalenfabriek’, het vakmanschap en de mensen en bedrijven die dagelijks vertellen over het 

wereldwijde nieuws. Vertraging in de voorgenomen fusie tussen het Persmuseum en het Nederlands 

Instituut voor Beeld en Geluid zorgde ervoor dat de gezamenlijke randprogrammering rondom de 

Zilveren Camera geen doorgang vond.  

 

Ook in 2017 faciliteerde Museum Hilversum de Zilveren Camera, dé toonaangevende wedstrijd van 

Nederlandse fotojournalisten dat in het museum een thuisbasis heeft. Een vijfjarig contract, 2016-

2021, vormt de basis voor de samenwerking. De Zilveren Camera is dankzij financiële steun van het 

Stadsfonds Hilversum en de Gemeente Hilversum, uitgegroeid tot een boegbeeld van Hilversum 

Mediastad. Evaluaties met Canon Nederland en Hilversumse winkeliers geven aan dat de Zilveren 

Camera leeft in Hilversum, tegelijkertijd is de Zilveren Camera dankzij de programmering van het 

museum tot bloei is gekomen en lijkt het een plek gevonden te hebben in de mediastad. 

Het museum ondersteunde, net als in 2016, de nationale jurering en prijsuitreiking. Het organiseerde 

de hoofdtentoonstelling, verzorgde op zes plekken in Hilversum buitenexposities - dankzij de 

samenwerking met winkeliers uit de Havenstraat en Hilversum Centrum - en organiseerde de 

Zilveren Camera Junior voor leerlingen van groep acht van het basisonderwijs en middelbare school.  

Museum Hilversum kende flankerend aan de expositie een uitgebreid educatief programma met 

rondleidingen voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs, een workshop fotografie en een 

kijk- en speurwijzer.  

De expositie Canon Zilveren Camera editie 2016 werd vormgegeven door Dorothee Haneke en 

Josefien van den Eerenbeemt uit Haarlem. Profotonet steunde de tentoonstelling door de prints van 

de winnende foto´s ter beschikking te stellen.  

Het NOS Journaal, omroep Max en Met het Oog Op Morgen (NPO Radio 1) besteedden aandacht aan 

de prijsuitreiking en zo goed als alle landelijke dagbladen lieten foto´s zien van de winnaar van de 

Zilveren Camera 2016,. De landelijke aandacht betekende ook landelijke exposure voor Museum 

Hilversum dat mede door de organisatie van de Zilveren Camera inmiddels op de kaart staat als een 

presentatieplek voor nationale en internationale nieuwsfotografie. 

Het Festival Nieuwsfotografie verdient speciale vermelding. Tijdens de tentoonstelling stond dit 

bijzondere inspiratiefestival voor de 3e keer in het teken van der vernieuwing in de Nederlandse 

nieuwsfotografie. In een vijfdaags programma werd de Nederlandse nieuwsfotografie belicht en 

bediscussieerd. Naast een special van De Donkere Kamer waarin live drie genomineerden van de Prijs 

voor Storytelling werden bekendgemaakt, vertelden bijna 20 fotografen over hun werk. Tijdens 

discussie avonden vertelde bijvoorbeeld Peter Vermeersch, hoofdredacteur van de NRC over de 

ontwikkelingen in de nieuwsfotografie. Jonge fotografen en amateurfotografen werden geïnspireerd, 
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konden workshops volgen, en hun portfolio laten beoordelen door ervaren nieuwsfotografen en 

fotokenners. 

De expositie Zilveren Camera liep van 5 februari tot en met 12 maart. De expositie had een bereik 

van 10.941 bezoekers. 

Er zijn in het afgelopen jaar veel programma’s ontwikkeld om bijzondere groepen te ontvangen. Zo 

zijn er speciale rondleidingen gegeven aan amateurfotografen i.s.m. de lokale fotoclubs en was er 

een speciale avond voor vrijwilligers van Hilversumse cultuurinstellingen en sponsoren. 

De samenwerking met de World Press Photo (WPP) is een onderdeel van het label nieuwsfotografie. 

Met de WPP-organisatie sloot het museum een driejarig samenwerkingscontract. Museum Hilversum 

vervolgde de in 2015 ingezette weg om naast de foto’s ook de multimediale versie van de 

WorldPressPhoto te laten zien. In de ogen van de WPP-organisatie geeft de presentatiekracht van 

Museum Hilversum extra betekenis. In het museum kijken naar de WorldPressPhoto schept een 

indringende multimediale ervaring van wat er in onze wereld speelt.  

De opening van de WorldPressPhoto-expositie was tegelijkertijd de nieuwjaarsreceptie van de 

Vriendenstichting van Museum Hilversum. 

De expositie WorldPressPhoto van 6 januari tot en met 29 januari en had een bereik van 3.379 

bezoekers. 

 

Nieuwe Streken 

De tentoonstelling Nieuwe Streken, met als ondertitel: Schilderkunst in Beweging;  ging over 

schilderkunst en multimedia. In het atelier van de schilder zijn tegenwoordig naast penselen, doeken 

en verf, ook camera’s, scanners en beamers aanwezig. Op zijn tafel liggen niet alleen opengeslagen 

boeken, maar ook laptops en computers. Met beeldschermen vol screenshots ter inspiratie en 

software die de schilder-kunstenaar ten dienst staat als gereedschap. Met de tentoonstelling wilde 

Museum Hilversum laten zien hoe de klassieke kunst zoals het schilderen beïnvloed wordt door 

nieuwe media.  

De expositie was een samenwerking met de Stichting Kunst aan de Dijk uit Kortenhoef. Deze stichting 

reikt eens in de twee jaar de nationale prijs voor jong schildertalent uit. Dit keer werd deze 

gewonnen door Thijs van Geloven. Museum Hilversum integreerde zijn werk en dat van andere 

genomineerden met dat van Peggy Franck, Harm van den Dorpel, Peggy Franck, Katja Mater en Jacco 

Olivier, in een gezamenlijke tentoonstelling. 

Bij de tentoonstelling verscheen in een oplage van 500 een catalogus van de hand van Rose Ieneke 

van Kalsbeek. 

De expositie Nieuwe Streken liep 18 maart tot en met 7 april en had een bereik van 2.039 bezoekers. 

  

Trigger;  Ruud de Wild over oorlog en vrede 

De radio-dj en kunstenaar Ruud de Wild is veroordeeld tot het thema ‘Oorlog en Vrede’. De vrees 

voor geweld is hem met de paplepel ingegoten en dan met name het geweld zoals de door religie-

geïnspireerde onderdrukking. Het heeft zijn persoonlijke pad gekruist, maar via zijn schilderkunst 

vecht Ruud de Wild terug.  

In de expositie Trigger neemt Ruud de Wild het publiek, met name jongeren, sprongsgewijs mee in 

de geschiedenis. Zijn schilderijen, gebaseerd op teksten van popsongs, werden verrijkt met audio’s 

samengesteld door het KRO-team van Radio 2. Zo vertelde het schilderij ‘Is there A Time’ over 

Sarajevo. Er zijn brieven van een moeder aan haar dochter in verwerkt met als drager de vraag: Is het 



 

 - 10 - 

nu echt Vrede? In een ander werk ‘Far Away So Close’, geïnspireerd op de  tekst van U2 uit 1993, 

gaat het over Berlijn. Bij zijn werk ‘Lay Down All Your Guns’ stelt De Wild de vraag: ‘Waar was jij op 9-

11, wat deed jij op het moment dat Theo van Gogh werd vermoord en wat deed je tijdens de moord 

op Pim Fortuyn?   

De schilderkunst van De Wild werd in de tentoonstelling Trigger begeleid door documentaire films 

over Sarajevo en Auswitch waarin de persoonlijke geschiedenis van Ruud de Wild werd verwerkt. De 

documentaires waren van de hand van Ruud van Gessel, die De Wild meenam naar een schietbaan 

waar hij vastlegde hoe die laatste voor het eerst een wapen ter hand nam en er zelfs mee schoot. In 

de tentoonstelling kon het publiek op een zgn. muurgraphic reageren op stellingen over oorlog, 

geweld en vrede. Er werd veel gebruik van gemaakt. 

De druk bezochte opening werd omlijst door Frank Boeijen. Hij zong enkele van zijn bekendste 

nummers waaronder het Zwart/Wit, over de moord op Kevin Duijnmeijer.  

 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling organiseerde Museum Hilversum vijf debatten met 

middelbare scholieren. In twee ervan ging De Wild met ze in gesprek over de rol van geweld in hun 

eigen leven. De drie andere keren was het de beurt aan de oorlogsjournalist Bud Wichers en 

politiecommissaris Slot. Ook zij spraken met jongeren over geweld. Daarnaast was er een speciaal 

scholenpakket voor met name middelbare scholieren en organiseerde Museum Hilversum workshops 

waarin jongeren leerden vloggen. Dit gaf extra publiciteit omdat zij uitgenodigd werden een vlog te 

maken over de expositie en de reacties van het publiek. Op 4 mei was er in Museum Hilversum een 

live uitzending op radio 2, waarin de tentoonstelling centraal stond. Dank zij een optreden van Ruud 

de Wild in de Late Night-show van Humberto Tan kon Museum Hilversum op extra publiciteit 

rekenen voor de expositie Trigger. 

 

Tijdens de expositie van Ruud de Wild, liep dankzij een bruikleen van de Amsterdamse Galerie  

Flatland in de projectzaal een flankerend programma met  de videofilm van David Verbeek: ‘Full 

Contact: in het hoofd van een dronepiloot’. In een container in the middle of no-where: de 

Amerikaanse Nevada-woestijn, houdt een dronepiloot de vinger op de knop, terwijl hij staart naar 

zijn scherm. Daarop ziet hij mannen lopen en kinderen naar school gaan. Duizenden kilometers er 

vandaan drukt hij op een knop en buurt hij een granaat af op die school. De piloot zoekt via seks een 

uitweg uit zijn wroeging.  In een boksschool probeert hij zich te bevrijden van wat hij aangericht 

heeft. Het fysieke geweld begeleidt de chaos in het hoofd van de drone-piloot. 

 

De expositie Trigger liep van 20 april tot en met 28 mei en had een bereik van 3.352 bezoekers. 

 

Juni Kunstmaand  

In samenwerking met de Stichting Art Hilversum werd ter begeleiding van de Open Atelierdagen een 

overzichtsexpositie getoond van zevenendertig Hilversumse beeldende kunstenaars. De activiteiten 

van Art Hilversum kunnen bogen op veel sympathie van kunstenaars. Ondanks de inspirerende 

nevenprogramma’s trekt de tentoonstelling nauwelijks nieuwe bezoekers aan. Het zijn met name de 

directe netwerken van de deelnemende kunstenaars die er op af komen.  

 

In het kader van de Juni Kunstmaand werd voor het eerst Foto Hilversum georganiseerd. De leden 

van de vier Hilversumse fotoclubs werden uitgenodigd foto’s op te sturen die refereerden aan 
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Hilversum Mediastad. Veronique Jansen maakte er als gastcurator een mooie expositie van, waarin 

de verschillende fotoclubs zich gezamenlijk presenteerden.  

De Juni Kunstmaand had een bereik van 1.577 bezoekers.  

 

Looking for America 

De expositie over Amerika verbond Robin de Puy, Bieke Depoorter, Mario Wezel en Eva Jinek. 

De jonge internationale fotografen Robin de Puy, Mario Wezel en Bieke Depoortere belichtten de 

stand van zaken aan de onderkant van de Amerikaanse maatschappij. Robin de Puy, Fotograaf des 

Vaderlands, toonde werk uit haar project ‘If This Is True ...I'll never have to leave home again’. In 

Nederland waren de werkdruk en de verwachtingen voor Robin de Puy zodanig dat ze niet meer 

geloofde in haar eigen beeldende creativiteit. Geïnspireerd door de iconische roadtrips van Robert 

Franck in The Americans, Jacob Holdts met zijn American Pictures en Alec Soth’s Sleeping by the 

Mississippi, besloot ze op een motor te stappen en zich te verliezen in de eindeloze wegen van het 

Amerikaanse platteland. Een paar weken op een Harley Davidson met slechts een camera en een 

landkaart gaven nieuwe inzichten over Amerika. Het resultaat was een persoonlijke zoektocht langs 

onverwachtse ontmoetingen in weidse landschappen. En onderwijl fotografeerde de Puy en vroeg zij 

haar nieuwe vrienden te poseren.  

De Duitse fotograaf Mario Wezel vroeg in zijn project ‘Droom je soms van Amerika?’ aandacht voor 

zijn reis door Amerika. Hij zocht het Amerika dat hij kende uit de hedendaagse popcultuur: 

televisieseries en films. Hij adoreerde het land en waar het voor stond; de vrijheid, maar vooral de 

onbegrensde mogelijkheden en de belofte van een altijd betere toekomst. Dat beeld kantelde met de 

nieuwe politieke realiteit die Amerika inmiddels kent.  

In ´ I Am About to Call It a Day´ toonde de Gentse Magnumfotografe Bieke Depoorter  

foto’s van weer een andere reis door Amerika. Zij overnachtte bij onbekende inwoners en 

portretteerde de mensen bij wie ze verbleef. Het werk bracht de bezoeker in een direct contact met 

het Amerika van nu. Het was alsof haar camera niet aanwezig was; zo dichtbij kon zij komen. De 

intimiteit van de persoonlijke ontmoetingen, vastgelegd in kleurrijke en indringende beelden, 

resulteerde in een intrigerend beeld van Amerika anno 2017. Alle drie de fotografen verzorgden goed 

bezochte lezingen.  

De reisdocumentaires van Eva Jinek waren een verrijking van de tentoonstelling. Tijdens haar 

roadtrip, van de west- naar de oostkust, maakt ze een journalistieke en persoonlijke reis om 

Amerikanen beter te begrijpen, en te ontdekken of het land van haar jeugd nog bestaat. Het 

resultaat was een opvallend openhartige reportagereeks over het land dat ze als meisje haar thuis 

noemde. Haar documentaires, gemaakt in opdracht van de KRO NCRV, waren in de projectzaal te 

zien. 

 

De tentoonstelling werd gecureerd door Marc Prüst en vormgeven door Dorothee Haneke en 

Josefien van den Eerenbeemt. Het bereik van de expositie was 4.006 bezoekers. Looking for Ameria 

liep van 17 juni tot en met 27 augustus.  

 

Mobile Movies  |  Film in de projectzaal 

Onder de vlag van, en in samenwerking met de Dutch Media Week, organiseerde Museum Hilversum 

met de deskundige ondersteuning van Ruud van Gessel de Mobile Movie Days.  

Filmen met mobiele telefoons is een wereldwijd fenomeen. Jong internationaal talent debuteerde in 

de ‘Venue’ Mobile Movies met producties van artistieke kwaliteit. De mobiele telefoon geeft hen de 
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mogelijkheid om hun bijzondere verhalen in beeld te vertellen. De distributie van de producties is via 

internet en kent een heel eigen circuit dat buiten de reguliere bioscopen blijft.  

De Mobile Movie Days is een oorspronkelijk initiatief van Ruben Kazantsev, een in Los Angeles 

gevestigd media-ondernemer. 

De editie 2017 was een pre-edition, getoond in de verwachting dat het festival doorgroeit tot een 

internationaal platform voor de mobile movies en hun makers.  

 

Er werden vijf masterclasses georganiseerd voor jongeren. Zij droegen de volgende titels: 

. Produceren met mobiele telefoons door Ruben Kazantsev en Cesar Majorana 

. Filmen met je mobiele telefoon onder leiding van Johan Dijkstra 

. Los Angeles en de mobile movie door Ruben Kazantsev en Renata Rinyu 

. Hoe techniek nieuwe verhalen laat vertellen door Ruud van Gessel 

. Beeld aan de Massa! Is het fake of is het news?, door Eric Goossens & Ruud van Gessel. 

 

De Mobile Movies liep van 3 september tot 29 september en trok 771 bezoekers. 

 

The One Minutes Jr. 

In november was er net als in 2016 een delegatie van The One Minutes Jr. op bezoek met in haar 

gevolg 15 internationale jonge mediamakers, van over de hele wereld: Tokyo, Oekraïne, Armenië, 

Nederland en Duitsland. De genomineerden ontmoetten Hilversumse jongeren en openden in 

Museum Hilversum, samen met Floor van Spaendonck -directrice van Cinekid Festival- de 

tentoonstelling The One Minutes Jr. Daarbij onthulde een speciale jury met Hilversumse jongeren 

alvast hun favorieten. Naast recente films waren ook de hoogst gewaardeerde films van de afgelopen 

15 jaar te bekijken. 

 

De tentoonstelling The One Minutes Jr. is een tour over de wereld en toont de ontwikkeling in 

videokunst en het vertellen van verhalen van 2002 tot het jaar 2017. Het is ook een tijdreis door de 

ogen van jongeren, hoe zij omgaan met persoonlijke, politieke of sociale situaties van hun tijd, en 

hoe die blik in de tijd ontwikkelt. Dit jaar zijn ook Hilversumse jongeren uitgedaagd om mee te doen. 

Vijftien jongeren van verschillende scholen en/of aangedragen door Hilversumse jongerenwerkers, 

kregen in de zomervakantie een 5-daagse training waarin ze hun eigen stem konden laten horen en 

alle skills leerden over hoe je een film maakt. De 11-jarige Hilversumse Martin den Boer was met zijn 

film The End één van de genomineerden. Ook de films van de Hilversumse deelnemers waren in de 

tentoonstelling te zien. 

 

Bling Bling Baby 

Museum Hilversum presenteerde in september en oktober 2017 werk van nationaal en 

internationaal bekende fotografen onder de titel ‘Bling Bling Baby’. De van oorsprong Duitse 

expositie werd dankzij de bemiddeling van de curatoren Marc Prüst en Nadine Barth naar Hilversum 

gehaald. 

De tentoonstelling Bling Bling Baby ging over de grenzen van de schoonheid. De tentoongestelde 

foto´s waren een directe confrontatie met het mediabeeld van de televisie en filmsterren waar 

spektakel, kleur, glans en rijkdom de boventoon voeren.  
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In ‘Bling Bling Baby’ kon het publiek zich vergapen aan alles wat hip en trendy is, terwijl het publiek 

gevraagd werd na te denken over wat ze zien. Is wat ze zien mooi, grappig over misschien wel over 

de top? Of sturen de getoonde foto’s aan op reflectie over onze eigen vooroordelen?  

In deze internationale expositie waren foto’s te zien van onder andere Jeff Koons, Ruud van Empel, 

David LaChapelle, en Martin Schoeller. 

 

De expositie liep van 2 september tot en met 8 oktober en had een bereik van 2.536 bezoekers. 

 

Classic Video Art 

Museum Hilversum hecht veel waarde aan het tonen van de geschiedenis van de mediakunst. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld schilderkunst, beeldhouwkunst en fotografie is de geschiedenis van de 

mediakunst moeilijk toegankelijk voor het publiek. Deze time based media zijn verborgen in digitale 

archieven bij musea en bijvoorbeeld bij Beeld&Geluid en Lima en worden zelden permanent 

vertoond. De kennis van de mediakunst is vooralsnog minder dan die van de ‘klassieke kunsten’.  

In de expositie selecteerde Museum Hilversum werken van mediakunstenaars die direct of indirect 

reflecteren op het medium televisie. Zij spelen met of becommentariëren televisiegenres, zij 

onderzoeken de technologie van de televisie, en gebruiken video ook als ‘kunstenaarspenseel’. De 

traditie in de videokunst van de jaren tachtig, om televisiebeelden opnieuw te monteren, heeft nu 

weer een vlucht genomen. Daarom selecteerde Museum Hilversum ook hedendaagse video’s, 

samengesteld uit het op het internet beschikbare arsenaal aan beelden. Nu beelden ruimer ter 

beschikking komen en het bewerken van videobeelden veel eenvoudiger is geworden, is dit het 

speelveld geworden van kunstenaars maar ook televisiemakers zelf, denk aan het succes van Lucky 

tv.  

 

Nelly Voorhuis was gastcurator. De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt dankzij twintig bruiklenen 

van LIMA en bruiklenen van individuele videokunstenaars, zoals Emma van der Put, Arnout Mik, 

Gerard van der Knaap en Katarina Zdjelar. Dorothee Haneke en Josefine van den Eerenbeemt 

tekenden voor het tentoonstellingsontwerp. Zij maakte een ingetogen, stijlvol expositie-ontwerp. 

Originele hantarax-beeldschermen werden op zwarte sokkels geplaatst die varieerden qua hoogte. 

Op de witte muren van het museum verscheen een tijdlijn waaraan de geschiedenis van de 

Nederlandse video-geschiedenis te zien was.  

 

Bij de tentoonstelling verscheen een ‘programmagids’ in een oplage van 1000 exemplaren. Deze 

werd gratis ter beschikking gesteld en fungeerde als naslagwerk voor bezoekers. De gids kende een 

omvang van 32 pagina’s.  

Voor met name het voortgezet en beroepsonderwijs werd een educatief programma opgesteld. Er 

waren lezingen van Stef van Breugel, Donna Verheijden, Emma van der Put, Nelly Voorhuis, Ahmet 

Polat en Puck Verkade die hiervoor speciaal uit London overkwam en waarvan Museum Hilversum al 

in 2013 een videowerk toonde. Dat laatste gold ook voor Donna Verheijden.  

 

De expositie Classic Art Video liep van 21 oktober tot en met 10 december en had een bereik van 

2.187 bezoekers. 
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Het Perfecte Plaatje 

Eind 2017 werd opnieuw de tentoonstelling Het Perfecte Plaatje georganiseerd. In samenwerking 

met de omroep RTL en het mediaproductiebedrijf Talpa. De televisiecontest is een groot succes 

onder amateurfotografen omdat ze laat zien hoe je in verschillende omstandigheden de beste foto 

kunt maken.  

Canon Nederland sponsorde de expositie door de prints, filmpjes en beamers te leveren. Het 

museum liet de winnende foto’s zien van onder andere Estelle Cruijff naast zogeheten ‘unseen 

photo’s’, die nog niet op televisie waren vertoond.  

De laatste aflevering van de televisieserie en bekendmaking van de winnaar kon live in het museum 

bekeken worden. De Vrienden van het museum en speciaal genodigden waren er voor uitgenodigd. 

 

Met het Perfecte Plaatje kwam er nieuwe doelgroep mee, wat deels verklaart waarom Museum 

Hilversum extra veel museumkaarten verkocht. Het museum belandde er mee in de top tien van de 

musea die het meeste museumkaarten verkochten, in relatie tot het aantal bezoekers. Veel 

liefhebbers van de fotograferende bekende Nederlanders waren immers niet eerder in een museum 

geweest, laat staan in Museum Hilversum.  

Tijdens de tentoonstelling zijn twee workshops over het maken van een goede ‘fashionfoto’ 

georganiseerd en gegeven door gastjurylid Pascal Vandecasteele. Hiervoor werden er verschillende 

opstellingen gemaakt en was de raadzaal met een grote trampoline en professionele verlichting 

omgetoverd tot een echte studio. Rondleidingen van de juryvoorzitters en signeersessie van het boek 

van William Rutten trokken veel bezoekers. 

 

Het Perfecte Plaatje had een bereik van 4.478 bezoekers.  

 

4. Educatie 

Voor een bijdrage van respectievelijk 120 en 220 euro per jaar krijgt een basisschool of een school 

voor voortgezet onderwijs de status van Museumvriend. Het resulteert in onbeperkt toegang tot het 

museum. Met name het Roland Holst College, het Alberdink Thijmcollege, de Mozartschool, de 

Gooise Praktijkschool, de Violenschool, het Montessoricollege en het MBO-Mediacollege bezochten 

regelmatig het museum. De contacten met het Roland Holst College en het MBO-Mediacollege zijn in 

2017 zo gegroeid dat leerkrachten het museum gebruiken als een vanzelfsprekende thuisbasis.  

 

Voor bijna elke tentoonstelling maakt het museum een kijk- en speurwijzer. Om bezoekers nog meer 

achtergrond bij een tentoonstelling te bieden werd er bij verschillende exposities een app 

ingesproken waarmee een audiotour gemaakt kon worden.  

De zes georganiseerde MediaLabs zaten bijna altijd vol. Fotografie-, film- en kunstliefhebbers kregen 

verschillende trainingen. In de masterclass Zwart Wit en masterclass Kleur leerde Eduard de Kam je 

foto’s nog beter te bewerken. In de cursus van Pigment tot Pixels maakte fotograaf en docent Linda 

Bais deelnemers wegwijs in de geschiedenis van de fotografie en in hoe creëer ik een succesvol 

fotoproject hielp Annabel van Oostweeghel jonge fotografen op weg. Er waren film- en 

fototrainingen en flankerende lezingen over filmen met je mobiele telefoon, livestreamen en 

straatfotografie.  

 

Museum Hilversum organiseert dagelijks, steeds om 14.00 uur, een gratis rondleiding. Het publiek 

hoeft zich er niet voor op te geven en hoeft er ook niet extra voor te betalen. 
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5.Amateurkunst 

Museum Hilversum was ook in 2017 actief voor amateurs, zoals de amateurfotografen, 

amateurfilmers en amateur-mediamakers. De medialabs gericht op film en fotografie, de lezingen en 

veel rondleidingen zijn voor hen georganiseerd en hebben als doel de vaardigheden en inzichten te 

vergroten. De aandacht voor de amateur gaat samen met de ambitie zijn professionaliteit te 

vergroten. 

Museum Hilversum gaf onderdak aan enkele Hilversumse koren die met name de Raad- en 

Burgemeesterzaal, om niet, gebruiken om te repeteren. In het museum werden acht voorstellingen 

van het theatergezelschap De Fusie opgevoerd, onder goede belangstelling. Dit gezelschap benut het 

museum ook om te oefenen.  

 

6. Bereik, communicatie en Public Relations 

Museum Hilversum kende in, samenvattend, 2017 het volgende bereik: 

World Press Photo       3.379  

Zilveren Camera/Jeroen Oerlemans     10.941 

Nieuwe Streken       2.039 

Trigger        3.352 

Art Hilversum/Foto Hilversum        1.577  

Looking for America      4.006   

Bling Bling Baby        2.536  

Mobile Movie festival/One Minutes           771          

Classic Video Art/One Minutes      2.187      

Perfecte Plaatje       4.478  35.266 

 

Museum Hilversum reisde met de expositie van Raymond Rutting (2015) naar Hilvarenbeek, met de 

expo van Annabel Oostweeghel (2016) naar Den Haag, Rotterdam en Zuidlaren en met de Zilveren 

Camera 2016 naar Hengelo, Nijmegen, Den Haag, Nijkerk en Schiedam. Een deel van de 

tentoonstelling van Jeroen Oerlemans (2017)werd voor de dag van de Persvrijheid uitgeleend aan 

Beeld&Geluid. Het totale bereik van die reizende tentoonstellingen bedroeg tegen de 35.878 

personen, afgaande op de aan Museum Hilversum aangereikte aantallen. 

 

Museum Hilversum is in 2017 totaal 323 keer in het nieuws geweest in de printmedia. De totale 

mediawaarde bedraagt € 1.507.775,-. 

Het totale bereik komt uit op 43.974.653 (dit zijn cumulatieve waarden en geven een indicatie van de 

potentiële contactmomenten). De media-aandacht is in het eerste kwartaal op het hoogste niveau; 

118 van de in totaal 323 gevonden artikelen (37%) zijn afkomstig uit dit kwartaal. De hoogste pieken 

in de mate van berichtgeving zijn ook afkomstig uit dit kwartaal. Onderwerpen zijn de overleden 

oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans en het bekendmaken van de winnaar van de Canon Zilveren 

Camera. Daarnaast kregen de expositie Trigger en Het Perfecte Plaatje veel aandacht. Museum 

Hilversum werd ook in de lokale en regionale pers veelvuldig genoemd. De samenwerking met de 

Gooi & Eemlander en de Gooi- en Eembode was intensief. Elke expositie kon rekenen op een 

deskundige introductie en een dito recensie. Dit dag- en weekblad zijn van groot belang voor de 

lokale en regionale promotie. Hetzelfde geldt voor de regionale omroep 6FM waar de directeur van 
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het museum verschillende keren optrad en waarvoor hij enkele keren een gesproken column 

verzorgde. Ook de berichtgeving van de provinciale omroep RTL Noord-Holland vermag vermelding.  

 

De samenwerking met het Filmtheater werd gecontinueerd. Bij elke nieuwe tentoonstelling 

verzorgde het museum in het Filmtheater een ‘wall of fame’, een pop-up tentoonstelling als teaser 

voor de expo in het museum.  

Van de online communicatiekanalen zijn de website samen met sociale media de belangrijkste 

kanalen binnen de communicatie- en marketingstrategie. Speciale activiteiten bij de 

tentoonstellingen worden grotendeels via de website en sociale media gecommuniceerd. Ook de 

nieuwsbrief met 4.783 emailadressen (in 2016 waren dat 3.987 adressen) werd voor promotie van 

tentoonstellingen en voor publieksinformatie ingezet. Twitter sloot in 2017 met 2.432 volgers (2.303 

in 2016) en Facebook met 7.123 (in 2016 waren er 5.973 vrienden). Instagram staat nog in de 

kinderschoenen en kent 601 volgers. Voor de promotie werden lokaal en regionaal flyers verspreid 

en is in de binnenstad van Hilversum zes maal een flyerteam ingezet. 

Het museum heeft twee keer een wandeling door de tentoonstelling toegevoegd aan Google Street 

View. De wandeling bestaat uit een 360-graden opname van het museum. Het publiek kan de 

virtuele tour meemaken via een laptop, smartphone en/of tablet. De tours liepen steeds zes weken 

en werden gemiddeld 70 - 100 keer per dag bekeken. 

 

7. Financiën 

Resultaat 2017 

2017 werd afgesloten met een negatief exploitatie resultaat van € 19.000 dat dankzij de aanwending 

van de bestemmingsreserve voor onderzoek en ontwikkeling van €15.000 nagenoeg kon worden 

geneutraliseerd. Het museum voldeed ondanks het negatieve exploitatieresultaat aan haar 

doelstelling om de continuïteitsreserve niet te laten zakken onder € 100.000.  

 

Investeringen 

Het museum investeerde in 2016/2017 in een nieuwe museumentree en een nieuwe projectzaal. Als 

gevolg hiervan zijn 5.600 euro aan investeringen in 2017 opgenomen en 63.600 in 2016. In 2017 is 

het museum begonnen met af te schrijven op deze investeringen met een afschrijvingstermijn van 

drie jaar. 

 

Liquiditeit 

De liquiditeitskrapte is in 2017 afgenomen naar € 26.000 per 31 december 2017 als gevolg van de 

positieve kasstroom. In 2016 bedroeg de krapte € 54.000.  

 

Opbrengsten en uitgaven 

Dankzij donaties van het Mondriaan Fonds, het Stadsfonds Hilversum, Stichting Dutch Media 

Foundation, de Rabobank, Canon en de gemeente Hilversum  werd in 2017 voor een totaal van 

€ 96.500 aan donaties en andere bijdragen gerealiseerd. Het was desalniettemin lager dan begroot. 

De begrote bijdrage van de Vriendenstichting van € 5.000 kon worden gerealiseerd.  

De museumopbrengsten daalden en bedroegen € 92.000 tegenover € 107.000 in 2016.  

De entree-inkomsten vielen € 14.000 hoger uit dan begroot vanwege de grotere toeloop van het 

publiek en vanwege een, net als in 2016, hogere uitkering van de Stichting Museumkaart. De per 
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saldo daling van museumopbrengsten wordt met name veroorzaakt doordat in 2016 eenmalig 

€ 28.000 is ontvangen vanwege de Aruba tentoonstelling. 

  

Bedrijfskosten 

De afschrijvingen zijn toegenomen door de genoemde investeringen. 

De vergoedingen van uitbestede werkzaamheden zijn in 2017 € 22.000 lager dan in 2016 als gevolg 

van besparingen op het operationeel management, promotie en de huismeesterfunctie. 

De tentoonstellingskosten vielen in 2017 € 29.000 hoger uit dan in 2016: Dat wordt met name 

verklaard door het verschuiven van World Press Photo van december 2016 naar januari 2017 

waarmee ook de tentoonstellingskosten naar het andere jaar gingen. 
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Huisvestingskosten 

Het museum ontving over 2017 geen extra tegemoetkoming in de huisvestingskosten. Op 

hoofdlijnen waren de kosten zoals begroot.  

 

Organisatiekosten 

De organisatiekosten waren enigszins hoger dan begroot maar lager dan vorig jaar. Toen waren er de 

bijzonderheden van een niet geplande studiereis naar Linz, hogere administratiekosten door de 

projectverantwoordingen voor de cultuurfondsen en een afboeking voor oninbare vorderingen.  In 

2017 zijn er advieskosten gemaakt voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2018-2022. 
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Bestuursverslag 2017 
 

De statutaire naam: Stichting Museum Hilversum 

Doelomschrijving 

De doelomschrijving van de Stichting Museum Hilversum is volgens de statuten: 

 het beheren, conserveren en restaureren van de gemeentelijke cultuurhistorische 

museumcollectie; 

 het verwerven van voorwerpen voor deze collectie; 

 het organiseren van tentoonstellingen, lezingen, excursies, publicaties en andere activiteiten; 

 het informeren van het publiek ten aanzien van het cultuuraanbod van het museum; 

 het ontwikkelen en uitvoeren van een relevant educatief aanbod; 

De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk. 

De stichting is voornemens om haar doelomschrijving te veranderen naar: 

a. het verwerven en beheren van een collectie mediakunst en -cultuur; 

b. het organiseren van een nationaal en internationaal forum voor mediakunst en –cultuur 

daaraan verbonden het organiseren tentoonstellingen, reflecties en educatie; 

c. het informeren van het publiek over het cultuuraanbod van het museum; 

d. alsmede het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

Zij doet dit mede door het exploiteren van het gebouwencomplex omvattende het museum met 

bijbehorende vergader- en ontvangstruimten alsmede depots en voorts door alle toegestane 

middelen die rechtstreeks of zijdelings aan de verwezenlijking van de doelstelling kunnen bijdragen.  

De stichting is opgericht op 15 mei 2013. De statutaire doelstelling van de stichting kan binnen een 

periode van vijf jaar na oprichting van de stichting niet worden gewijzigd dan na voorafgaande 

toestemming van de raad van de gemeente Hilversum. 

Samenstelling bestuur en directie 

Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende personen:  

. De heer H.W. Broeders (voorzitter) 

. Mevrouw C.E.P.M. Herben (secretaris) 

. De heer T.F.M. Steinebach (penningmeester) 

. De heer M.C. Westermann (bestuurslid). 

De directie van de stichting is gevoerd door Van Breugel Art Projects B.V. te Utrecht namens wie 

optreedt de heer Stef van Breugel. 
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Terugblik op 2017 

Het bestuur kijkt evenals de directie terug op een succesvol 2017. Het bereik groeide, het museaal 

programma was intensief en de vermogenspositie van het museum werd geconsolideerd. Natuurlijk 

is het bestuur tevreden over de betaalde freelance krachten die in het museum actief zijn, maar 

vooral de inzet van de verschillende soorten vrijwilligers kan op waardering rekenen.  

 

Het bestuur was nauw betrokken bij de tussentijdse evaluatie die door de gemeenteraad in het 

voorjaar van 2017 werd georganiseerd en de daarop volgende periode van convenantvorming. 

De tussentijdse evaluatie werd georganiseerd naar aanleiding van de tussentijdse resultaten van het 

museum en de vaststelling van het beleidsplan 2018-2022. De evaluatie resulteerde in opname in de 

gemeentelijke meerjarenbegroting, waarmee in de subsidiering voor de komende vier jaar werd 

voorzien.  

Als opmaat voor de evaluatie stelde het bestuur het beleidsplan 2018-2022 vast, dat op instemming 

van de Raadscommissie Samenleving kon rekenen. 

Tegelijkertijd stelde de Gemeenteraad en het College nieuwe voorwaarden voordat tot 

ondertekening van het meerjarig convenant kon worden overgegaan. In de kern betreffen de 

voorwaarden de inhoudelijke verdieping en verrijking van het museum. Gevraagd is die te realiseren 

in een samenwerkingsverband met het Nederlands Instituut voor Beeld&Geluid. Daarnaast in de 

vorming van een onafhankelijke Programmaraad en een beleidsnotitie voor de collectievorming. 

Werkende aan het convenant was er veelvuldig overleg in de driehoek Cultuurraad Hilversum, 

Gemeente en Museum Hilversum. Het bestuur heeft zich ingezet om overeenstemming te bereiken 

over de richting van het museum. Eind december 2017 was het echter nog niet zo ver.  

Het uitblijven van het meerjarig convenant 2018-2022 en de bezuiniging van 100.000 euro die het 

museum opgelegd kreeg, maken dat het bestuur zorgen heeft om de continuïteit van het museum op 

de langere termijn. Hoewel het museum goed presteert en bewezen heeft binnen de jaarbegroting 

te kunnen acteren, is de bestuurlijke omgeving, de relatie met de gemeente Hilversum, nog niet goed 

gedefinieerd en vraagt het verwerken van de bezuiniging van 100.000 het nodige. Niettegenstaande 

kijkt het bestuur met ambitie naar 2018, in het vertrouwen dat de financiële knelpunten beheersbaar 

blijven. 

 

Museum Hilversum nam deel aan het overleg om te komen tot een MediaCultuurCluster op de 

Kerkbrink. Naast de Bibliotheek Hilversum doen Radio 6fm, Scenecs en het Grafisch Atelier Hilversum 

er aan mee. De inzet is de verhuizing van de laatst genoemde organisaties en een programmatische 

samenwerking. Het bestuur van Museum Hilversum is een voorstander van de vorming van dit 

cluster. Het kan de doelstelling van het museum om te groeien ondersteunen en kan betekenen dat 

er naast het Mediapark een tweede hotspot voor mediacultuur komt. 

 

De in 2014 gekozen focus op fotografie en mediakunst betekent dat de statutaire doelstelling van de 

Stichting Museum Hilversum moeten worden aangepast. Hangende de convenantvorming werd dit 

proces opgeschort naar medio 2018. In de aanhef van dit bestuursverslag staat aangegeven welke 

wijziging het bestuur voorstaat.  

Om de doelstelling zoals vastgelegd in de Culturale Governance Code te kunnen realiseren werden 

een nieuw bestuurs- en directiereglement opgesteld. Deze worden naar verwachting in januari 2018 

worden vastgesteld. Net als het schema van aftreden. 
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Het bestuur van de Stichting Museum Hilversum onderhoudt collegiale banden met de 

Vriendenstichting van Museum Hilversum. Met het bestuur van de Vriendenstichting werd in 2017 in 

een gemeenschappelijke vergadering de onderlinge samenwerking geëvalueerd. De penningmeester 

van de museumstichting maakt deel uit van het algemeen bestuur van de Vriendenstichting.  

De Stichting Vrienden van Museum Hilversum stelt over 2017 een eigen jaarverslag vast. 

 

Het eind 2016 aangekondigde vertrek van het VVV liep vertraging op. De verwachte verhuizing staat 

nu gepland voor het eerste kwartaal van 2018. 

 

Het bestuur acteert op vrijwillige basis en is onbezoldigd. Het volgt de Code voor Cultural 

Governance zoals die gehanteerd wordt door de Raad voor de Cultuur. Het stichtingsbestuur van 

Museum Hilversum kwam in 2017 zeven keer bij elkaar. Het bestuur zoekt nog, net als in 2016, naar 

een invulling voor de vacant gekomen plek van algemeen bestuurslid. 

 

Hilversum, 24 maart 2018 


