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Samenstelling van het bestuur
-

-

Het bestuur bestaat uit 6 leden. Elk bestuurslid heeft een specifieke taak.
1. dhr. F. Wagener (voorzitter) per 2 mei 2012
2. dhr. M. van ‘t Veer (algemeen lid – innovatie) per 1 juli 2017
3. dhr. R. Zoet (automatisering – collectiebeheer) per 13-11-2019
4. dhr. M. Brondsema (penningmeester) per 1 juli 2017
5. dhr. J. Poll (secretaris) per 1 juli 2017
6. mevr. A. Stapel (algemeen lid) per 03-01-2002 op 13-11-2019 uitgetreden
Er hebben 4 formele vergaderingen in 2019 plaatsgevonden (13-2 / 8-4 / 16-5 / 13-11)
Met aantekening dat de heer R. Zoet nog niet is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel en mevrouw A. Stapel met ingang van 13 november 2019 is uitgetreden.

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen. Het bestuur voert bestuurlijke taken uit op
vrijwillige basis. Alle bestuursleden hebben naast hun vrijwillige inzet een dienstverband of
werken zelfstandig. Hieronder een beknopt overzicht van de functies inclusief vermelding van
werkgever of onderneming.
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De maximale zittingsduur van een bestuurslid is 8 jaar. Hierop kan een uitzondering worden
gemaakt. Specifiek is voor mevrouw A. Stapel een uitzondering van toepassing. In 2017 is het
voltallige bestuur met uitzondering van de heer F. Wagener en mevrouw A. Stapel
uitgetreden. Omdat het van essentieel belang is voor de continuering van de bestuurstaken is
de termijn van mevrouw A. Stapel verlengd. In 2019 is mevrouw A. Stapel na de overdracht
van haar taken uitgetreden. Daarnaast is in de statuten opgenomen dat er een
vertegenwoordiger van Heineken plaats neemt in het bestuur. Mevrouw A. Stapel was in
dienst bij Heineken tot einde dienstverband vanwege pensioen. Vooralsnog is er geen
vertengwoordiger van Heineken toegetreden tot het bestuur. Heineken heeft nog geen
kandidaat aangedragen.
Omdat de uitstraling en de presentatie van de collectie is verouderd is in 2019 besloten om het
museum te vernieuwen. Aangezien het niet binnen de verwachtingen ligt dat alle
verbouwingen, visuele en inhoudelijke aanpassingen in 2020 zijn voltooid is besloten om het

voorzitterschap van F. Wagener te verlengen minstens totdat het ‘vernieuwde biermuseum’ de
deuren opent. Als voltallig bestuur hebben wij de voorkeur uitgesproken dat de heer F.
Wagener niet eerder uitreedt dan de bestuurders die zijn toegetreden in 2017. Het is onze
gezamenlijke doelstelling om het museum een centrale plaats geven in het culturele hart van
de gemeente Alkmaar en de regio. Wij verwachten dat wij door de vernieuwingen en door het
museum op een bredere manier te exploiteren het bezoekersaantal binnen enkele jaren te
verdrievoudigen.
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Vrijwilligers
- De dagelijks bezetting wordt verzorgd door 14 gedreven vrijwilligers. De coordinator draagt
zorg voor het rooster. De dagen dat het museum geopend is bestaat de bezetting minstens uit 2
vrijwilligers. Ook de coordinator werkt op vrijwillige basis. Het museum heeft geen betaalde
medewerkers in dienst. De coordinator ontvangt de maximale belastsingvrije
vrijwilligersvergoeding voor zijn werkzaamheden.
Ten behoeve van de transparantie en het bevorderen van de communicatie tussen het bestuur
en de vrijwilligers wordt de coordinator uitgenodigd bij de vergaderingen. Daarnaast wordt er
actief gebruik gemaakt van een App zodat vrijwilligers laagdrempelig en direct in contact
kunnen treden met het bestuur als hiervoor een aanleiding is.
Collectie
Afgelopen jaar is de collectie ongewijzigd gebleven. De collectie van het biermusuem is
geregristreed in adlib.
Restyling Museum
Het museum presenteert prachtige collectiestukken van grondstoffen tot en met de commercie
achter het product ‘bier’. De inrichting van het museum is erop ingericht dat je van
grondstoffen tot en met het eindproduct, logistiek en commercie door het museum wordt
geleid.
Afgelopen jaar is besloten om het museum te restylen. Met inachtnemening dat er geen
wijzigingen worden doorgevoerd in de opzet van de route door het museum. De uit te voeren

aanpassingen zijn er vooral op gericht om de collectiestukken beter tot zijn recht te laten
komen. Zo worden de schotten tussen op de tweede en derde etage van het museum
verwijderd. In plaats van de schotten komt er een podium waarop de collectiestukken worden
geprestenteerd. Daarnaast komen er ook nieuwe tekstborden/tekstzuilen.
Openingstijden
Het museum is dagelijks geopend met uitzondering van zondag. De openingstijden zijn van
13:00 uur tot 16:00 uur. Gedurende het kaasmarktseizoen is het museum geopend vanaf 11:00
uur.
Publieksactiviteiten
Naast de losse kaarverkoop kan er ook gekozen worden voor een rondleiding met gids.
Rondleidingen geschieden op reservering voor groepen met minimaal 5 personen tot
maximaal 25 personen. Rondleidingen worden gegeven door een deskundig vrijwilliger die
veel over het product en de geschiedenis achter het bier kan vertellen. De rondleidingen
worden ook aangeboden in het Duits en Engels. Rondleidingen kunnen in overleg ook buiten
de reguliere openingstijden plaatsvinden.
Bij het reserveren van een rondleiding is het mogelijk om de reservering uit te breiden met
een proeverij. De proeverij wordt georganiseerd in café de Boom gelegen op de begane grond
van het pand. Het café is een zelfstandige onderneming en is niet gelieerd aan het
biermuseum. Voor de proeverijen zijn afspraken gemaakt tussen het bestuur van het
biermuseum en de uitbater van het café.
Publiciteit
-

Opgenomen in de website Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)
Opgenomen in de Museumgids
Gewijzigde herdruk van de folder
Verspreiding van de folder bij diverse culturele instellingen en hotels
Er wordt deelgenomen aan de Alkmaarse pas

Veiligheidszorg
- Het biermuseum heeft geen getrainde BHV’ers. Wel zijn er afspraken met de
fysiotherapiepraktijk en het café op de bagane grond bij calamiteiten.
- Het museum heeft verzekeringen afgesloten voor schadeaansprakelijkheid zowel materieel
als immaterieel.
- Het museum is voorzien van vluchtschemas en routes bij calamiteiten. Deze worden
ondersteund door de aangebrachte voorzieningen.
Financien
De stichting heeft een gezonde financiele huishouding. Dit blijkt uit de jaarrekening zoals
opgesteld en aangeboden door onze penningmeester. Het museum maakt geen gebruik van
subsidies, particuliere investingen of ander soortige financiele schenkingen of
ondersteuningen. Het museum draait volledig op eigen kracht. Mede door lage kosten is het

mogelijk om louter op de inkomsten uit de verkoop van toegangskaarten en rondleidingen de
onderneming financieel gezond te houden.

