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JAARVERSLAG STICHTING MOMMERSKWARTIER
Voorwoord Raad van Toezicht
Voortbouwen op het succes!
Voor Stichting Mommerskwartier is 2017 een buitengewoon succesvol jaar geweest.
Vermeldenswaard zijn natuurlijk het winnen van de Museumjaarprijs, het hofleverancier predicaat van
het TextielLab en de wijze waarop het TextielMuseum en het Stadsmuseum zich rondom Koningsdag
2017 hebben gepresenteerd. Het is niet verwonderlijk dat het TextielMuseum in 2017 het hoogste
bezoekersaantal ooit heeft gerealiseerd. Het Regionaal Archief Tilburg werkt gestaag verder aan
digitalisering, het duurzaam digitaal borgen en ontsluiten van archieven. En ook het gerealiseerde
financiële resultaat van ca. € 769.000 mag er zijn.
Wat de Raad van Toezicht betreft is 2017 het jaar van het vertrek van twee leden van de Raad van
Toezicht, te weten Joop Kanen en Jan Opschoor, die vrijwel vanaf het begin van de oprichting
betrokken zijn geweest bij de stichting. Stichting Mommerskwartier in het algemeen en de Raad van
Toezicht in het bijzonder is hen veel dank verschuldigd voor hun inzet in al die jaren. De wisseling van
de wacht betekende tevens het aantreden van drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, te weten
Renée Elzinga, Elly Teune en ondergetekende.
Stichting Mommerskwartier met de instellingen Stadsmuseum Tilburg, TextielMuseum en Regionaal
Archief Tilburg, heeft in 2017 wederom meer dan duidelijk gemaakt dat zij er toe doet in Tilburg en ver
daarbuiten. Mede namens alle leden van de Raad van Toezicht dank ik de medewerkers, vrijwilligers
en allen die hieraan verder hebben meegewerkt voor hun enthousiasme en inzet.
De grote uitdaging ligt in het voortbouwen op het behaalde succes. Aan de plannen en de uitvoering
daarvan wordt voortdurend gewerkt. De Raad van Toezicht volgt dit met grote interesse en kijkt uit
naar de toekomst.
Wim Bens
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Mommerskwartier
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Voorwoord directie
Enerverend en veelbelovend
Stichting Mommerskwartier kan 2017 afsluiten als een enerverend maar buitengewoon succesvol jaar.
Alle aangesloten onderdelen waren in de stad en in binnen- en buitenland optimaal zichtbaar en
liepen in de voorhoede bij de kernactiviteiten die zij ondernamen. Het TextielMuseum mocht zich
verheugen op een recordaantal bezoekers van maar liefst 77.865 bezoekers. Het museum viel twee
keer in de prijzen. Allereerst was er de Museumprijs 2017 van de Bankgiroloterij in de categorie
Design en Mode, vastgesteld door een vak- en een publieksjury. Bij deze prijs hoorde een bedrag van
€ 100.000,- wat een geweldige impuls voor ons vernieuwingsprogramma betekende. Daarnaast werd
aan het museum de Creative Heroes Award uitgereikt voor het bieden van een positieve bijdrage aan
het succes van de creatieve sector voor de categorieën architectuur en interieur. Bijzonder eervol was
ook de toekenning van het Koninklijk Predikaat aan het TextielLab. Tot twee keer toe mocht het
TextielMuseum, vertegenwoordigd door de directeur, het koninklijk paar ontmoeten. Een keer werd
tijdens de handelsmissie in Milaan het koningspaar begeleid langs een presentatie van het
TextielMuseum in het Designmuseum in Milaan. De tweede keer mocht de directeur aanschuiven bij
de uitblinkerslunch als gevolg van de gewonnen prijzen en de representatie van Nederlandse cultuur
en design in het buitenland. Daar kwam nog bij dat Tilburg zich van zijn beste kant heeft laten zien
tijdens Koningsdag. Het TextielMuseum slaagde erin om de mantel van koningin Máxima, die zij droeg
tijdens haar bezoek aan de stad, de dag erna ten toon te stellen. Vele bezoekers kwamen zich
vergapen aan de prachtige mantel waarvan de stof door het TextielLab werd vervaardigd en is
ontworpen door modeontwerper Jan Taminiau.
Een belangrijke aanzet voor de ambitieuze vernieuwingsplannen werd ingeleid door de ontwikkeling
van de nieuwe visie over het makersmuseum. De Museumprijs vormde een belangrijke impuls voor de
start van de uitvoering van deze plannen. Ook kon in 2017 de meerjarige
samenwerkingsovereenkomst met het Rijksmuseum worden afgesloten, een belangrijke partner om
toekomstige samenwerkingsprojecten mee te initiëren.
Als gevolg van de toekenning van de prijs werd het museum vele keren wereldwijd - van Hong Kong
tot Rusland - uitgenodigd om te vertellen over ons bijzondere museumconcept. Ook waren wij een
gevraagde partij om als jury en in denktankgroepen naar voren te treden. Dit zien we als een
belangrijke erkenning voor de dingen die we doen.
Bij Regionaal Archief Tilburg werd de eerste fase van het samen met Picturae opgezette e-depot met
succes in productie genomen en geïmplementeerd bij de gemeente Geertruidenberg. In het kader van
het programma Metamorfoze, uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek, werd een substantiële
subsidie verworven voor de digitalisering van het belangrijkste archief dat het RAT in beheer heeft,
namelijk de schepenbanken van Tilburg en Goirle. Ook het RAT viel in de prijzen bij jury en publiek
voor de online leeromgeving Paleografie. Voor de eerste maal werd door juryvoorzitter Theo
Thomassen de Lanciersprijs ter stimulering van historisch archiefonderzoek uitgereikt.
Ook Vincents Tekenlokaal en Stadsmuseum Tilburg waren en zijn volop in beweging. Gesprekken zijn
gevoerd met nieuwe partners in de stad om een verregaande samenwerking aan te gaan op het
gebied van kunsteducatie tussen VTL en het Ontdekstation in de Spoorzone. In een andere vorm zal
het erfgoeddeel rondom Van Gogh verder worden ontwikkeld, zowel lokaal als in de provincie.
Gesprekken daarover zullen in 2018 meer definitieve vorm krijgen.
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Het Stadsmuseum Tilburg nieuwe stijl heeft op actieve wijze geacteerd binnen de
erfgoedgemeenschap van de stad Tilburg en heeft inmiddels een gerespecteerde positie in het veld
ingenomen die veel waardering krijgt van de gemeente.
De Raad van toezicht heeft ook een belangrijke verandering ondergaan. Na acht jaren traden de
pioniers van onze stichting af, voorzitter Joop Kanen en lid Jan Opschoor. We zijn hen veel dank
verschuldigd voor hun tomeloze en belangeloze inzet. Drie nieuwe leden hebben zich bereid
gevonden de gelederen te komen versterken: Wim Bens (voorzitter), Elly Teune en Renée Elzinga.
We gaan met hen vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
2018 zal leiden tot nieuwe uitdagingen. Het is het jaar dat symbool gaat staan voor de concrete
stappen met betrekking tot de vernieuwing. Dat is spannend maar ook uitdagend. 2017 sluiten we
tevreden en verwachtingsvol af.
Veel dank ben ik verschuldigd aan de medewerkers, Diamantairs, vrijwilligers,
werkervaringsmedewerkers en stagiaires voor hun geduld, vertrouwen en energie die zij de
organisatie geven en waardoor we deze fantastische resultaten met elkaar bereiken.
Errol van de Werdt
Directeur/CEO Stichting Mommerskwartier
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Stichting Mommerskwartier
Stichting Mommerskwartier is de koepelorganisatie die de instellingen TextielMuseum (waaronder het
TextielLab), Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg ondersteunt in een goede uitvoering
van hun taken. De ondersteunende activiteiten zijn gebundeld in de eenheid bedrijfsvoering. De
organisatie heeft de ambitie om met al haar onderdelen toonaangevend te zijn binnen de diverse
onderdelen van de cultuursector. De gemeente Tilburg is de belangrijkste financier en opdrachtgever
voor Stichting Mommerskwartier.
Binnen de koepel van Mommerskwartier wordt samengewerkt op basis van het shared service
concept. Dit behelst facilitaire zaken, HRM, secretariaat, ICT, financiële zaken, controlling, juridische
zaken en de dienstverlening door de accountant. Daar waar meerwaarde ontstaat wordt
programmatisch samengewerkt en kennis en expertise gedeeld. Erfgoed is een verbindende schakel
tussen de bedrijfsonderdelen.
In 2017 is het besturingsmodel (Resultaat verantwoordelijke eenheden met integrale managers,
ondersteund door een shared service center) voorzien van een geheel herziene periodieke
managementrapportagecyclus. De basis van deze rapportagecyclus betreft het jaarplan van een
instelling, aangevuld met een aantal specifieke “control objectives” (o.a. financiën, ziekteverzuim,
formatie, vacatures, risico’s, etc.) dat wordt omgezet naar een format dat als agenda voor een
managementgesprek dienstdoet.
Aan de hand hiervan wordt door de bestuurder in het bijzijn van de controller een
managementgesprek gevoerd met de integraal manager. Niet alle onderwerpen hoeven aan de orde
te komen omdat veel onderwerpen cf. het jaarplan op schema liggen. In principe komen die
onderwerpen aan de orde waar “iets mee aan de hand is”. Deze onderwerpen worden in principe
behandeld op basis van de TSP-methode. Tell me, show me, prove me. Dat wil zeggen:
Tell me: vertellen hoe de werkelijke situatie er uit ziet en hoe die is ontstaan, aangevuld met de juiste
motiveringen;
Show me: Laten zien, ieder op zijn eigen manier, dat de werkelijke situatie er zo uit ziet als ook de
gemotiveerde totstandkoming.
Prove me: werkelijk aantonen dat de bestaande situatie er zo uit ziet, als ook de gemotiveerde
totstandkoming.
Het toepassen van deze methode vraagt ontwikkeltijd. Met name op “show me” en “prove me” zal
indien nodig stap voor stap iets meer focus gelegd moeten worden. Maar ook het onderwerp risico’s
zal stap voor stap nadrukkelijker aan de orde worden gesteld. De ervaringen met de nieuwe aanpak
zijn positief.
Subsidie- en cultuurbeleid
De gemeente Tilburg heeft ook in 2017 Stichting Mommerskwartier in de gelegenheid gesteld om het
TextielMuseum, Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg te exploiteren. Dat is mogelijk
gemaakt doordat de gemeente Tilburg hiertoe de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Voor
het eerst is dat voor een periode van 4 jaar (2017-2020).
Basis voor ons handelen is het Gemeentelijk Cultuurplan 2017-2020. In december 2016 hebben wij
voor deze periode voor het TextielMuseum een subsidieaanvraag ingediend. Deze aanvraag is in
2017 goedgekeurd. Voor het Mommerskwartier zijn daarin de volgende aandachtspunten
aangegeven:
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- de versterking van het museumkwartier
- de verbetering van de depotvoorziening voor erfgoedcollecties
- het ontwikkelen van een gemeenschappelijke erfgoedkalender
Voor de ontwikkeling van het Drögepand heeft de gemeente voor twee jaar € 125.000 gereserveerd
voor planontwikkeling. De gemeente heeft de directeur/bestuurder van onze koepel aangewezen als
adviseur. De ontwikkelingen binnen Mommerskwartier en binnen het Drögecomplex dienen op elkaar
te worden afgestemd. Het initiatief voor de ontwikkeling van het Drögepand ligt bij de gemeente.
Samen met ontwikkelingen binnen Mommerskwartier en andere partners wordt in deze planperiode
gewerkt aan de realisatie van een culturele hotspot in het museumkwartier.
Voor realisatie van een gemeenschappelijk erfgoeddepot wil Stichting Mommerskwartier een
haalbaarheidsonderzoek begeleiden. Hiertoe zijn in 2017 extra middelen aangevraagd bij de
gemeente, welke zijn toegekend (€ 50.000).
Voor het Stadsmuseum Tilburg is een nieuw museumconcept ontwikkeld. Dat is in 2017 verder
uitgerold. Dat nieuwe concept is een vehikel om een gemeenschappelijk erfgoedprogramma op te
zetten waarin rondom het thema identiteit het verhaal van Tilburg wordt verteld. Het Stadsmuseum wil
samen met de erfgoed community die rol op zich nemen om te komen tot een gemeenschappelijk
programma. Belangrijke voorwaarde is wel dat extra financiële middelen worden vrijgemaakt om het
programma te kunnen uitvoeren.
Naast de gemeentelijke financiering heeft TextielMuseum ten behoeve van zijn maatschappelijke
opdracht (collectieopdrachten, tentoonstellingen, educatie-activiteiten, etc.) ca. € 2,4 mln aan
middelen gegenereerd. Dit bedrag is een mix van entreegelden, subsidies, verkopen in en van
TextielLab, Textielshop en de horeca.
Vanaf 2015 heeft het Regionaal Archief Tilburg een contractrelatie met de gemeente Tilburg in plaats
van een subsidierelatie. Regionaal Archief Tilburg is vanaf dit jaar met twaalf gemeenten voor een
periode van tien jaar een dienstverleningscontract aangegaan, met een optie op verlenging van vijf
maal twee jaar. Daardoor is er voor Regionaal Archief Tilburg een sterke basis gelegd waardoor het in
staat is gesteld om een leidende positie in te nemen in de versnelde digitalisering van
overheidsarchieven.
In het kader van het genoemde cultuurbeleid ondersteunt Stichting Mommerskwartier op verzoek van
de gemeente Tilburg de Stichting Kessels. Deze stichting heeft tot doel het beheren en ontsluiten van
een collectie muziekinstrumenten. De inhoud en wijze van samenwerking tussen Stichting Kessels en
Stichting Mommerskwartier is in een overeenkomst vastgelegd. De verzameling is opgeslagen in het
Drögecomplex en is op afspraak voor groepen te bezoeken.
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Organisatie en financiën
Bestuur
Stichting Mommerskwartier bestaat uit drie instellingen met hun eigen ambities: TextielMuseum,
Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg. De stichting bestaat sinds 2007 en kent een Raad
van Toezicht model. Er wordt gewerkt volgens de code cultural governance. Het bestuur van de
stichting is opgedragen aan de directeur. De functiewaardering van de directeur is bepaald door de
AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) en vastgesteld door de Raad van Toezicht.
Organigram

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat statutair uit zeven leden die ieder voor maximaal drie termijnen van
drie jaar in de Raad zitting hebben. Als gevolg van het einde van hun zittingstermijn hebben de heren
J. Kanen (voorzitter) en J. Opschoor in 2017 afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Mede als
gevolg van een vacature zijn in 2017 drie nieuwe leden tot de Raad van Toezicht toegetreden. Het
betreft mevrouw R. Elzinga, mevrouw E. Teune en de heer W. Bens (voorzitter).
De samenstelling was eind 2017 verder als volgt: mevrouw M. Frenk, mevrouw L. Heenk, de heer Th.
Thomassen en de heer E. van Nass.
Er wordt naar gestreefd verschillende kennis-/ervaringsgebieden binnen de Raad vertegenwoordigd te
hebben. Met de huidige samenstelling denken wij daarin te hebben voorzien.
De Raad van Toezicht kent twee commissies: de Remuneratiecommissie en de Audit & Risicocommissie. De Remuneratiecommissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht en houdt zich
bezig met de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder, het beoordelen
van de directie en de vastlegging daarvan. De Audit & Risico-commissie bestaat uit drie leden van de
Raad van Toezicht en houdt zich o.a. bezig met risicoprofiel, accountant, begroting, financiële
verslaglegging en jaarrekening.
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De Raad van Toezicht is in 2017 viermaal, in aanwezigheid van de directie bijeen geweest.
Strategisch beleid, financiën, personeel, organisatieontwikkeling, informatievoorziening,
risicomanagement en gebouwen zijn de belangrijke en terugkerende gespreksonderwerpen. In het
najaar heeft tevens een overleg met de Ondernemingsraad plaatsgevonden, waarbij ook de directie
aanwezig was. De Remuneratiecommissie en de Audit & Risico-commissie zijn elk tweemaal bijeen
geweest.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd, waarbij de aan hun lidmaatschap gerelateerde
kosten kunnen worden gedeclareerd.
Personeel
Bij de instellingen van Stichting Mommerskwartier staan de klanten, bezoekers en gebruikers centraal.
Alle medewerkers dragen, ieder vanuit hun eigen vakgebied, hun steentje bij om mooie resultaten
neer te zetten. De al eerdergenoemde kerncompetenties, te weten: ondernemend, klant- en
resultaatgericht spelen daarbij een leidende rol.
Het personeelsbestand van de stichting bestaat uit diverse categorieën personeel. Naast de vaste
medewerkers (met arbeidsovereenkomst en vallend onder de Museum CAO) en de gedetacheerde
medewerkers vanuit de Diamantgroep, is een groot aantal vrijwilligers bij de instellingen werkzaam.
Rondleidingen worden verzorgd door inhuurkrachten. Ook worden regelmatig stagiaires ingezet en
wordt incidenteel (bij pieken en als ziektevervanging) gebruik gemaakt van de inzet van
uitzendkrachten.
De verdeling van de verschillende categorieën personeel (peildatum 31 december 2017) is als volgt:

Medewerkers met arbeidsovereenkomst
Gedetacheerden vanuit Diamantgroep
Rondleiders
Vrijwilligers
Stagiaires
Uitzendkrachten
Overige inhuur
Totaal

aantal medewerkers
84
24
27
138
5
9
1
288

aantal plaatsen in fte
67,30 fte
17,48 fte
oproep
22,36 fte
4,89 fte
oproep
0,67 fte

Medewerkers met arbeidsovereenkomst
In 2017 is de totale bezetting gelijk gebleven. Wel heeft er mobiliteit plaatsgevonden, en zijn 9
medewerkers in dienst getreden en een gelijk aantal uit dienst getreden.
Gedetacheerden vanuit Diamantgroep
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Bij onze stichting zijn echter nagenoeg
nog alle gedetacheerden vanuit de Diamantgroep werkzaam op grond van de WSW (Wet Sociale
Werkvoorziening). Er zijn geen wisselingen binnen deze groep geweest in 2017.
Rondleiders
Op oproepbasis zijn 17 rondleiders werkzaam: 16 voor het TextielMuseum en 1 voor het Regionaal
Archief Tilburg. Daarnaast zijn er nog 5 rondleiders op ZZP-basis voor het Stadsmuseum en 5
workshopsleiders voor het TextielMuseum.
Vrijwilligers
Bij de instellingen wordt een groot aantal vrijwilligers ingezet, die allen een vrijwilligerscontract
hebben. Een grote groep vrijwilligers verricht – gedurende een beperkt aantal uren per week –
8
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werkzaamheden voor Regionaal Archief Tilburg (o.a. het beschrijven van foto’s en het indiceren van
genealogische bronnen). Ook leveren vrijwilligers een bijdrage aan projecten. Bij het TextielMuseum
worden vrijwilligers met name ingezet bij het TextielLab, waaronder ook de TextielShop. Het aantal
vrijwilligers is op 31-12-2017 138.
Stagiaires
De stichting vindt het belangrijk om jongeren de kans te geven aan het werkproces deel te nemen.
Omdat het kunnen bieden van goede begeleiding hierbij van groot belang is, hangt de inzet van
stagiaires samen met beschikbare capaciteit hiervoor. De inzet van stagiaires is wisselend. Sinds
2015 bieden we gestructureerd stageplaatsen aan in samenwerking met Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven. Gedurende 2017 zijn in totaal 34 stagiaires (2016: 14) ingezet binnen de stichting op
diverse plekken.
Uitzendkrachten
Ook in 2017 is gebruik gemaakt van de inzet van uitzendkrachten die vooral zijn ingezet bij de horeca
en de balie van het Textielmuseum.
Vincentius
Vanuit ASVZ Zuid West/ locatie Vincentius Udenhout vinden ongeveer vijftien cliënten met een
verstandelijke beperking sinds jaar en dag een dagbesteding in het TextielMuseum. Vanuit Vincentius
zijn begeleiders aangesteld voor dit project.
Ziekteverzuim
De wettelijke taken inzake de ziekteverzuimbegeleiding ligt bij Stichting Mommerskwartier bij
ziektegevallen van het personeel, werkzaam met een directe arbeidsovereenkomst.
Het ziekteverzuimpercentage 2017 ligt op 4,35%. Het ligt onder het stuurgetal van maximaal 5% uit
het jaarplan 2017. Op zich is dat positief. Tijdens de periodieke managementgesprekken wordt
expliciet ingegaan op het actuele niveau van het ziekteverzuim. In het algemeen blijkt het
ziekteverzuim vooral niet beïnvloedbaar te zijn.

Meerjarig verloop ziekteverzuim in %
8,64

6,59

6,17

6,04

5,5

5,1

4,75

4,77
3,99

3,65

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,35

2017
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Medewerkers Tevredenheidsonderzoek
In 2016 is voor het laatst een MTO (MedewerkersTevredenheidsOnderzoek) gehouden. Dit onderzoek
resulteerde in een mooi gemiddeld rapportcijfer voor algemene tevredenheid van 7,6 (bij vrijwilligers
en stagiairs lag de tevredenheid zelfs op 8,1). Met de resultaten zijn de instellingen aan de slag
gegaan.
Een volgend MTO is voorzien in 2018.
Arbeidsomstandigheden
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden hebben zich in 2017 geen noemenswaardige
incidenten voorgedaan. Verschillende aspecten van de arbeidsomstandigheden zijn wel voortdurend
onder de aandacht geweest, zoals bijvoorbeeld de klimaatomstandigheden in de verschillende
werkruimtes.
Ondernemingsraad
In 2017 bestond de Ondernemingsraad (OR) van Stichting Mommerskwartier uit zeven leden.
Alle afdelingen van Stichting Mommerskwartier zijn vertegenwoordigd, inclusief de medewerkers die
vanuit de Diamantgroep werkzaam zijn.
Het is wederom een rustig jaar geweest voor de OR. Er zijn geen advies- en instemmingsaanvragen
vanuit de directie gekomen. De OR heeft zich in 2017 gericht op het vergaren van kennis.
Begin maart is het voorzitterschap overgedragen en daarmee het dagelijks bestuur veranderd. In mei
heeft de OR heeft een tweetal cursussen gevolgd bij MZ Services. Tijdens de eerste cursus hebben
de nieuwste leden zich verdiept in de Wet op de Ondernemingsraad. De tweede cursus is ingegaan
op de visie van de OR en welke thema's daarbij passen. Naar aanleiding daarvan zijn de volgende
portefeuilles samengesteld, waar de OR zich in 2017 in heeft verdiept:
 ICT
 Arbo
 Positie VTL/SMT
 Strategisch personeelsbeleid
 Samenwerking + best practice
 Herinrichting TM
Karel Heijs, controller van de stichting, heeft in november een workshop gegeven over de OR en
Control en hoe deze elkaar kunnen versterken. De OR heeft ook een nieuw logo ter vervanging van
het oude. Dit logo laat de verbondenheid van de OR met de medewerkers en organisatie zien.
De ondernemingsraad vergaderde achtmaal intern. Daarnaast waren er vier formele
overlegvergaderingen en vier informele vergaderingen met de directie. In december vond het jaarlijks
overleg met de Raad van Toezicht en de directie plaats. De OR heeft op dat moment kennis gemaakt
met de nieuwe leden van de Raad van Toezicht.
De OR heeft in 2017 geen officieel advies gegeven of instemming verleend:
ICT
Het belangrijkste speerpunt van het ICT-beleid in 2017 was de vervanging van de ICT-infrastructuur in
Waalwijk. De migratie naar de nieuwe ICT-omgeving is in het najaar van 2017 gerealiseerd.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacywet in werking, AVG geheten (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Deze wet gaat veel verder dan de huidige WBP en stelt
verdergaande eisen aan organisaties betreffende privacyregels en hun verantwoordelijkheid daarin.
Deze nieuwe regels gaan gepaard met een handhavingsregime inclusief boetes. In december is
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Stichting Mommerskwartier met de inzet van externe expertise gestart met een inventarisatie om vast
te stellen waar we (nog) niet aan de nieuwe regelgeving voldoen en wat we moeten doen om daar wel
aan te voldoen. Op basis van deze inventarisatie wordt in het voorjaar van 2018 een
implementatievoorstel opgesteld.
Financiën
Exploitatie 2017
Gedurende het jaar is doormiddel van periodiek met budgethouders strak de hand gehouden aan de
uitvoering van begroting. In iedere vergadering van de Raad van Toezicht is een financiële prognose
gepresenteerd. Op hoofdlijnen kan de exploitatie van Stichting Mommerskwartier als volgt worden
weergegeven:
Budgetten
(x 1.000 euro)
Baten:
Subsidie gemeente Tilburg
Subsidie Provincie
Omzet TextielMuseum
Omzet Regionaal Archief
Omzet Stadsmuseum
Totaal baten

Rekening
2016

Begroting
2017

4.367
0
1.832
2.292
14
8.505

4.446
150
1.621
2.370
95
8.683

Budgetten
(x 1.000 euro)
Lasten:
Kostprijs van de omzet TM
Kostprijs van de omzet RA
Kostprijs van de omzet SM
Salarissen en sociale
lasten
Inhuur Diamantgroep
Overige personeelskosten
Afschrijvingskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Overige kosten
Totale lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

1.197
363
62
3.879

1.126
412
208

1.331
336
147

268
417
206
1.641
181
47
0
8.261

4.120
275
372
216
1.721
234
53
0
8.737

V 244
V 6
V 250

Saldo omzet en kosten
Renteopbrengst/ vrijval
voorziening
Resultaat < bestemming

Rekening Verschil t.o.v.
2017
begroting
4.446
150
2.417
2.281
110
9.404

Begroting
2018

0
0
V 796
N 89
V 15
V 722

4.490
150
2.066
2.222
87
9.015

Rekening Verschil t.o.v.
2017
begroting

Begroting
2018

N 205
V 76
V 61
V 168

1.365
342
207
4.410

3.952
271
511
199
1.615
234
43
0
8.638

V 4
N 139
V 17
V 106
0
V 10
0
V 98

255
419
226
1.463
215
55
517
9.473

N 55
V 5

V 767
V 2

V 820
N 3

N 458
V 2

N 50

V 769

V 817

N 456

Door afronding kunnen er kleine verschillen ontstaan
(N = nadeel/ V = voordeel)
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De omzet van Stichting Mommerskwartier bestaat in 2017 voor 47% uit subsidie van de Gemeente
Tilburg.
Het te bestemmen exploitatieresultaat bedraagt € 817.000. Hieruit blijkt dat 2017 voor Stichting
Mommerskwartier een uitzonderlijk jaar is geweest. Het verschil ten opzichte van de begroting 2017 is
per saldo € 867.000 positief. Het positieve exploitatieresultaat 2017 is het gevolg van een groot aantal
verschillen in zowel de baten als de lasten:
Wat de baten betreft is er sprake van een aantal bewegingen, die ten opzichte van de begroting per
saldo ca. € 722.000 hoger zijn. Op hoofdlijnen betreft het de onderstaande posten en oorzaken.
 Het hogere aantal bezoekers (begroot 63.000, gerealiseerd: 77.865) heeft er toe geleid dat de
bezoekers gerelateerde inkomsten zoals de museumkaart, de TextielShop, entreegelden, etc. per
saldo ca. € 362.000 hoger zijn.
Externe verkooppunten en de webshop hebben voor ca. € 38.000 bijgedragen aan een hogere
omzet.
 De werkplaats TextielLab heeft een hogere omzet van ca. € 62.000 gerealiseerd.
 Voor een aantal specifieke projecten zijn hogere baten gerealiseerd van ca. € 238.000 (Rafael
Rozendaal, Earth Matters en “Het Nieuwe Maken”). Hier staan deels hogere kosten (inkopen)
tegenover.
 Als gevolg van het winnen van de Museumjaarprijs is € 100.000 aan extra baten gerealiseerd.
 Bij het Regionaal Archief zijn lagere baten gerealiseerd (per saldo ca. € 89.000) voornamelijk als
gevolg van vertraging in de aansluiting van gemeenten bij het E-depot project. Langdurige ziekte
op een interne sleutelpositie is hier mede debet aan.
 Bij het Stadsmuseum Tilburg is ca. € 15.000 aan extra baten gerealiseerd. Dit betreft met name
extra fondsen in het kader van Koningsdag en specifieke erfgoedactiviteiten.
Wat de kosten betreft is er sprake van een aantal bewegingen die ten opzichte van de begroting per
saldo ca. -/- € 98.000 lager zijn. De samenstelling en verklaring van dit verschil betreft met name de
onderstaande posten:
 Als gevolg van de hiervoor reeds toegelichte hogere baten zijn bij het TextielMuseum mutaties
mutandis navenant per saldo ca. € 205.000 hogere kosten voor inkopen gerealiseerd.
 Bij het Regionaal Archief geldt een soortgelijke redenering maar dan omgekeerd. De reeds
toegelichte lagere baten hebben eveneens geleid tot per saldo lagere programmakosten
(“inkopen” genoemd) van ca. -/- € 76.000.
 Met name als gevolg van de perikelen rondom de verhuizing van Vincents tekenlokaal zien we bij
het Stadsmuseum Tilburg per saldo lager gerealiseerde inkopen van ca. -/- 61.000.
 De per saldo lagere salarissen van ca. -/- 168.000 zijn het gevolg van een lagere bezetting (met
name vacatures) ten opzichte van de begrote formatie.
 Tegenover de lagere salarissen staan hogere overige personeelskosten van ca. € 139.000. Dit
betreft voornamelijk kosten voor inhuur van derden, die noodzakelijk was om vacatureruimte
tijdelijk te overbruggen en tijdelijke vervanging bij langdurige ziekte.
 Verder vallen op lagere kantoor- en huisvestingskosten (-/- 106.000). Dit betreft voornamelijk
lagere lasten (ca. -/- € 60.000) voor energie (zachte winter), lagere kosten voor onderhoud (ca. -/20.000) en lagere schoonmaakkosten (ca. -/- 10.000).
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Resultaat en bestemmingsreserves
Het resultaat
Het resultaat 2017 is als volgt bestemd:
1. Onttrekkingen aan bestemmingsreserves voor in totaal € 191.225
a. ter dekking van werkelijke uitgaven 2017 Vernieuwing TextielMuseum van € 95.597
Dit betrof o.a. de kosten van de campagne voor de museumprijs (€ 21.804), de kosten voor
koningsdag (€ 61.256) en de herinrichting van het TextielCafé (€ 10.000).
b. ter dekking van afschrijvingskosten 2017 van geactiveerde investeringen herinrichting
TextielMuseum en Kazernehof voor € 25.936.
c. ter dekking van de extra inspanningen ten behoeve van de digitalisering van het Regionaal
Archief voor € 9.692.
d. Vrijval van de bestemde reserve organisatieontwikkeling (€ 60.000) t.b.v. planwijziging (zie
toevoegingen aan bestemmingsreserve).
2. Toevoegingen aan de bestemmingsreserves voor in totaal € 959.881
a. aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 60.000.De organisatie van Stichting
Mommerskwartier is volop bezig om het meerjarig strategisch kader voor de 3 instellingen en
de stichting als geheel verder in te vullen. Daarvoor is de bestemmingsreserve ‘organisatieontwikkeling’ ingesteld. Jaarlijks wordt bezien of deze reserve nog nodig is, in samenhang met
de plannen en de reeds in de reguliere begroting beschikbare middelen.
In 2018 zijn in het kader van ontwikkelingen in de organisatie nog middelen nodig voor:
- beleidsruimte ten behoeve van de bestuurder (€ 30.000) cf. afspraak begrotingskader 2018.
- incidentele ontwikkelprojecten (€ 30.000). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de
vervolgkosten van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensverwerking
(AVG).
Binnen bestaande budgetten is voor bovenstaande zaken in 2018 geen ruimte. Door middel van de
bestemming van een deel van het resultaat over 2017 zal € 60.000 aan deze reserve worden
toegevoegd.
a. aan de bestemmingsreserve vervanging machines TextielMuseum € 29.500.
Dit betreft een ingestelde reserve voor de vervanging van de machines in het TextielLab. In
het verleden is dit ten onrechte niet gebeurd. Om te voorkomen dat in de nabije toekomst
noodzakelijke vervangingen tot financiële problemen kunnen leiden is het verstandig een
‘spaarpot’ te creëren voor investeringen in machines. Het bepalen van de noodzakelijke
omvang van deze reserve en de inzet daarvan maakt deel uit van de vernieuwing van het
TextielMuseum en het TextielLab.
b. ten behoeve van de vernieuwing van het TextielMuseum en het TextielLab wordt cf. de
hierboven beschreven kaders € 764.707 van het resultaat 2017 aan deze reserve
toegevoegd. Deze reserve zal in meerjarig perspectief worden ingezet voor de vernieuwing
van het TextielMuseum en TextielLab. De verwachting is echter dat er veel meer middelen
nodig zullen zijn voor de realisatie van de voorgenomen vernieuwing dan wij zelf kunnen
genereren. De omvang van de bestemde reserve moet in dit perspectief dus worden
gerelativeerd.
c. ten behoeve van de structurele versterking van Stadsmuseum Tilburg wordt cf. de hierboven
beschreven kaders € 62.489 van het resultaat 2017 aan de reserve doorontwikkeling
toegevoegd. Voor het Stadsmuseum was 2017 een transitiejaar en moesten er enkele
projecten eerst worden afgerond voor men verder kon. Dit betrof met name de verhuizing van
13
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Vincents Tekenlokaal naar het ontdekstation en de herwaardering en het goed in beheer
brengen van de stadscollectie. De bestemde reserve wordt betrokken bij de doorontwikkeling
van het Stadsmuseum. Hoe die eruit zal zien is mede afhankelijk van de besluitvorming over
de vraag of het stadsmuseum in de toekomst mogelijk in het paleis raadhuis gevestigd wordt.
d. aan de bestemde reserve overlopende tentoonstellingen € 20.685.
Tentoonstellingsbudgetten zijn jaargebonden, maar dat geldt echter niet voor de
tentoonstellingen zelf. De looptijd van de tentoonstelling Jazz Age is december 2017 tot mei
2018. Na afloop hebben we o.a. te maken met afbouwkosten en kosten voor
retourtransporten. Het budgetrestant 2017 is aan deze reserve gedoteerd om deze kosten in
2018 te kunnen dekken.
e. aan de bestemde reserve Stalenarchief € 22.500.
Het project ‘Het Nieuwe Maken’ (onderdeel stalenarchief) is in overleg met het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) gedeeltelijk doorgeschoven naar 2018.
Voorwaarde voor deze subsidie is een deel eigen bijdrage. Die was in 2017 begroot. Via het
resultaat is deze bijdrage (€ 22.500) aan de reserve gedoteerd.
Bestemmingsreserves
Voorafgaand aan het opstellen van de jaarrekening 2016 zijn binnen Stichting Mommerskwartier
afspraken gemaakt over de wijze waarop de jaarrekening wordt opgesteld en de vraag hoe vermogen
en voorzieningen worden gevormd. Deze afspraken zijn voor 2017 niet veranderd. Ten eerste is
afgesproken dat eventueel te vormen (extra) reserves (zowel algemeen als bestemmingsreserves)
altijd herleidbaar moeten zijn naar het onderdeel dat verantwoordelijk is voor het resultaat van waaruit
de reserve is gevormd. Ten tweede zullen, bij voldoende niveau van de algemene reserve, positieve
exploitatieresultaten terugvloeien naar het desbetreffende onderdeel en projectmatig (incidentele
besteding) ingezet worden ter versterking van de strategie en beleidsdoelen van het desbetreffende
onderdeel en daarmee de structurele bedrijfsvoering. De hierboven toegelichte bestemde reserves
zijn vanuit dit kader gevormd en zullen in lijn met dit kader worden ingezet.
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Balans 2017
De balans van Stichting Mommerskwartier ziet er als volgt uit:
ACTIVA
Bedragen x 1.000 euro

2016

2017

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
- Verbouwingen
- Machines en installaties
Totaal staat van vaste activa
- Onderhanden werk

624
455
169
624

499
325
174
499

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen op korte termijn
- Debiteuren
- Belastingen en sociale lasten
- Overlopende activa

119

123

529
297
98
134

838
283
179
376

Liquide middelen

1.528

2.410

TOTAAL ACTIVA

2.800

3.870

PASSIVA
Bedragen x 1.000 euro
Eigen vermogen
- Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves
- Diverse bestemmingsreserves
Voorzieningen
- Overige voorzieningen
Kortlopende schulden
- crediteuren
- belastingen en sociale lasten
- overige schulden
- overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA

2016

2017
544

544

544
544

1.151
1.151

1.919
1.919

15
15

14
14

1.090
465
195
233
197

1.393
591
205
251
346

2.800

3.870

Door afronding kunnen er kleine verschillen ontstaan
(N = nadeel / V = voordeel)
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Materiële vaste activa
De Stichting Mommerskwartier is huurder van de gebouwen die eigendom van de gemeente Tilburg
zijn. De materiële vaste activa betreffen verbouwingen met functie-indelingswijzigingen en inventaris.
Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal is bedoeld als buffer om normale exploitatierisico’s te kunnen opvangen. In het
afgelopen half jaar is op basis van een eerste risico-inventarisatie kritisch gekeken naar de
noodzakelijke omvang van deze buffer. Vooralsnog is daaruit de conclusie getrokken dat een buffer
van € 544.000 voldoende is om de financiële gevolgen van mogelijke, ongewenste gebeurtenissen op
te vangen en de bedrijfsvoering aan de nieuwe situatie aan te passen. Risicomanagement wordt stap
voor stap geïntegreerd in de periodieke managementcyclus.
Bestemmingsreserves en voorzieningen
Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt per ultimo 2017 € 1.151.258 (2016: € 1.151.258).
De bestemmingsreserves bestaan eind 2017 uit:
1. bestemmingsreserve organisatieontwikkeling van € 60.000. (2016: € 60.000).
 € 30.000 beleidsruimte ten behoeve van de bestuurder. Hiermee wordt de afspraak ingelost,
gemaakt bij het begrotingskader 2018.
 € 30.000 is beschikbaar voor incidentele ontwikkelprojecten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan vervolgkosten van de implementatie van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking.
2. Bestemmingsreserve investering herinrichting TextielMuseum van € 984.147 (2016: € 315.038).
Deze zal in meerjarig perspectief worden ingezet voor de vernieuwing van het TextielMuseum en
TextielLab. De verwachting is echter dat veel meer middelen nodig zullen zijn voor de realisatie
van de voorgenomen vernieuwing dan wij zelf kunnen genereren. De omvang van de bestemde
reserve moet in dit perspectief dus worden gerelativeerd.
3. Bestemmingsreserve digitalisering archief € 424.119 (2016: € 433.811). Deze reserve is gevormd
uit voordelen op directe budgetten van het Regionaal Archief Tilburg. In het in 2013 vastgestelde
nieuwe strategische beleid voor het Archief speelt digitalisering een grote rol; deze
bestemmingsreserve legt daarvoor een goede basis; in de komende jaren zullen deze middelen
worden aangewend.
4. Bestemmingsreserve geactiveerde investeringen herinrichting TextielMuseum € 70.309 (2016: €
82.027). De hiermee samenhangende investering wordt in de komende 6 jaar afgeschreven,
waarbij de jaarlijkse dekking uit deze bestemmingsreserve komt.
5. Bestemmingsreserve geactiveerde investeringen verbouwingen Regionaal Archief Tilburg/ locatie
Kazernehof € 94.777 (2016: € 108.994). De hiermee samenhangende investering wordt in de
komende 7 jaar afgeschreven, waarbij de jaarlijkse dekking uit deze bestemmingsreserve komt.
6. Bestemmingsreserve doorontwikkeling Stadsmuseum € 154.878 (2016: € 92.388). Voor het
Stadsmuseum Tilburg was 2017 een transitiejaar en moesten er enkele projecten eerst afgerond
worden voordat men verder kon. Dit betrof met name de verhuizing van Vincents Tekenlokaal
naar het ontdekstation en de herwaardering en het goed in beheer brengen van de
stadscollectie. De bestemde reserve wordt betrokken bij de doorontwikkeling van het
Stadsmuseum. Hoe die eruit zal zien is mede afhankelijk van de besluitvorming over de vraag of
het Stadsmuseum in de toekomst mogelijk in het Paleis Raadhuis gevestigd wordt.
7. Bestemmingsreserve Stalenarchief € 22.500. Het project ‘het nieuwe maken’ (onderdeel
stalenarchief) is in overleg met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) gedeeltelijk
doorgeschoven naar 2018. Voorwaarden voor de subsidie is een deel eigen bijdrage. Die was in
2017 begroot. Via het resultaat is deze bijdrage (€ 22.500) aan de reserve gedoteerd.
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Per 1 juli 2013 is Stichting Mommerskwartier eigen risicodrager geworden voor de gedifferentieerde
premie WGA. Dit heeft tot gevolg dat er maandelijks afdracht moet worden gedaan aan het UWV voor
WGA-gevallen die hun oorsprong hebben in de twee ziektejaren voor 1 januari 2007 (datum
verzelfstandiging). We waren in de veronderstelling dat deze verplichting maximaal 10 jaar zou gelden
en in 2016 zou aflopen. In 2017 is gebleken dat de regeling zal doorlopen tot het duur van de uitkering
of de pensioengerechtigde leeftijd. In 2018 wordt de voorziening zo mogelijk herberekend.
In verband met de uitdiensttreding van medewerkers is in 2014 vanwege nog te verwachten uitgaven
een voorziening voormalig personeel van € 10.000 getroffen. In 2017 hebben onttrekkingen aan deze
voorziening plaatsgevonden. Vanwege de blijvende verplichting is de voorziening weer op het niveau
van € 10.000 gebracht.
(Financiële) risico’s
Risico definiëren we als de mate waarin (schade) een organisatie een doelstelling niet kan realiseren
als gevolg van de kans van voorkomen van een of meer ongewenste voorzienbare gebeurtenissen.
Vertaald naar de bedrijfsvoering gaat het om de vraag of wij gebeurtenissen kunnen voorzien met een
kans van voorkomen die tot financiële tegenvallers kunnen leiden. Als dat het geval is, is de vraag of
en hoe we dat risico kunnen beheersen.
In 2017 heeft voor de tweede maal een risico-inventarisatie plaatsgevonden op basis van een
checklist die is ontleend aan de Cultural Governance Code. De onderstaande weergave is het
voorlopige resultaat van deze inventarisatie. In het najaar van 2016 is in overleg met de Raad van
Toezicht vastgesteld dat bij het huidige risicoprofiel een buffervermogen van € 544.000 voldoende is.
Naast de hiervoor reeds genoemde risico-inventarisatie is in 2017 verder gewerkt aan het opzetten en
integreren van risico-inventarisatie, -beheersing en –management in de managementcyclus. Dit is
daarin inmiddels een vast onderwerp. Op deze wijze houden we het risicoprofiel actueel en zetten we
stappen in de richting van een integraal risicomanagement.
In de onderstaande inventarisatie hebben we actuele risico’s mede voortkomend uit de Governance
Check 2017 weergegeven. Het is zeker denkbaar dat we naar aanleiding van de verder te voeren
discussie over de resultaten van de Governance Check in 2018 de risico-inventarisatie verder moeten
aanvullen. Op dit moment is er geen concrete aanleiding om het eigen vermogen van
€ 543.385 neerwaarts dan wel opwaarts aan te passen.
1. Meerjarenonderhoud van de gebouwen
Het meerjarenonderhoud is structureel op € 79.500 begroot. Echter we beschikken nog niet over een
onderbouwing op basis van een actueel meerjarenonderhoudsplan. In 2016 heeft een inventarisatie
plaatsgevonden van alle parameters die bepalend zijn voor de uitvoering van het groot onderhoud
voor zover dat tot de verantwoordelijkheid van de stichting behoort. Het databestand dat het resultaat
van deze inventarisatie is kan echter nauwelijks als een managementtool gebruikt worden. Daarom
hebben we in 2017 een Programma van Eisen opgesteld waar een dergelijke (geautomatiseerde)
managementtool aan moet voldoen. Er zijn 3 demonstraties gepland van bedrijven die dergelijke
geautomatiseerde management tools hebben ontwikkeld. De verwachting is echter dat het structureel
begrote bedrag voldoende is om adequaat onderhoud te kunnen uitvoeren.
2. Verlieslatende horeca
Vanaf 1 november 2016 voeren we de horeca binnen het Museum in eigen beheer uit. De
uitgangspunten en aannames voor een kostendekkende exploitatie van de horeca zijn conservatief. In
2017 is op basis van een businesscase besloten tot een investering van ca. € 40.000 dat voorziet in
een “update” van de audiovisuele apparatuur in de vergaderlocaties aan de Goirkestraat.
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3. Tegenvallende omzet TextielLab
Van de eigen inkomsten binnen de Stichting is de omzet van het TextielLab de meest onzekere. De
kunst- en cultuursector is niet een zeer kapitaalkrachtige sector. Mocht de omzet tegenvallen dan
zullen maatregelen in de kosten genomen moeten worden om het verlies zo klein mogelijk te laten
zijn. Dit wordt via de kwartaalrapportages gemonitord.
4. Structurele financiële effecten vernieuwingsprogramma
Als gevolg van het uitwerken en (in de toekomst) implementeren van de resultaten van het
vernieuwingsprogramma lopen we een risico dat kosten niet langer in evenwicht zijn met de baten. Dit
risico wordt beheerst doordat bij de goedkeuring van elk project expliciet wordt gekeken naar de
structurele gevolgen voor de exploitatie. Bij twijfel gaat het project niet door.
5. Strategisch HRM/Overgang van WSW naar participatiewet en reguliere formatie
De overgang van WSW naar participatiewet heeft substantiële gevolgen voor de
personeelsvoorziening van onze stichting in de komende 5-10 jaar. Kunnen we in de toekomst gebruik
blijven maken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zo ja, hoe? Dit is een belangrijke
bouwsteen ten behoeve van het strategisch HRM. Stichting Mommerskwartier heeft 25 fte WSW in
dienst. Wanneer deze mensen via de reguliere arbeidsmarkt geworven zouden moeten worden zou dit
ca. € 550.000 extra aan salariskosten met zich meebrengen. Dat is binnen de huidige exploitatie niet
op te vangen. Er is echter bij de verzelfstandiging van Stichting Mommerskwartier een raadsbesluit
genomen waarin is geregeld dat, wanneer er bij vertrek van een WSW’er geen gelijkwaardige
vervanging door de Diamantgroep kan worden geboden, de gemeente het verschil in loonkosten
tussen een WSW’er en een reguliere werknemer compenseert. We zijn inmiddels in gesprek met de
gemeente om deze afspraak in het kader van strategisch HRM en de structurele dekking van onze
loonkosten te operationaliseren. Vooralsnog hebben we het risico onder controle.
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TextielMuseum
Voorwoord
Vorig jaar schreven we dat 2016 voor het TextielMuseum een fantastisch jaar was. Wat we toen nog
niet wisten is dat 2017 een nog beter jaar zou worden. Het recordaantal bezoekers uit 2016 is in 2017
met 77.865 opnieuw verbeterd. Het klanttevredenheidscijfer in 2017 bedroeg een mooie 8,5.
Wij zijn trots op alle medewerkers van het TextielMuseum die allen een bijdrage aan dit succes
hebben geleverd.
Tot slot bedanken wij uiteraard de gebruikers van het Lab en de museumbezoekers. Dankzij de
passie en betrokkenheid van deze grote groep mensen, die ons steeds weer weten te vinden, kunnen
wij blijven verrassen met nieuwe presentaties, tentoonstellingen, technieken en unieke projecten.
Highlights tentoonstellingen
In 2017 is een gevarieerd tentoonstellingsprogramma gerealiseerd, gericht op een breed publiek: drie
thematentoonstellingen en diverse exposities op basis van de eigen collectie.
Tot eind januari 2017 vond de expositie ‘Rafelranden van Schoonheid’ op de begane grond plaats,
met nieuw werk van de kunstenaars Heringa/Van Kalsbeek, Bart Hess, Nan Groot Antink, Tanja
Smeets en Karin van Dam. De werken van de eerste vier kunstenaars zijn in opdracht van het
museum en met dank van een eerdere subsidie van het Mondriaan Fonds gerealiseerd. De werken
balanceren op de grens van aantrekking en afstoting. Zij verleiden tot kijken, maar roepen ook
tegenstrijdige gevoelens op. De textiele onderdelen van de installaties zijn uitgevoerd in het
TextielLab.

‘The star of the show was Bart Hess’s Stimulus: Cord Reflexes, fleshy silicon sacks linked
together with hairy cords that squirmed sublty in response to the viewers’
movements and sounds. (..) ‘Fringes of Beauty’ was a varied, fascinating show
that expanded the use and understanding of textile.’
[In: Corinne Julius, Cover Magazine, zomer 2017, p. 120]
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In het voorjaar opende de expositie ‘Earth Matters’ samengesteld
door Lidewij Edelkoort & Philip Fimmano. ‘Earth Matters’ ging over de
wereldwijde ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en respect voor de
aarde. Aan de hand van de vier thema's 'Stil staan bij de oorsprong',
'Ingrediënten verzamelen', 'Materialen heruitvinden' en 'Duurzame productie'
kreeg de bezoeker een beter begrip van de duurzame cyclus
en materiaalstudies. Earth Matters is gerealiseerd met financiële
ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het VSB fonds.

Magnetic Shoe, Jolan van
der Wiel i.s.m. Iris van
Herpen, foto: JVDW Studio

De tentoonstelling ‘1920s JAZZ AGE I Fashion & Photographs’ biedt een
uitgebreid overzicht van meer dan 150 kledingstukken uit de ‘roaring
twenties’ en een blik op de glamour, overdaad en frivoliteit van dit moderne
decennium. Na de oorlog breekt een periode aan van sterk toenemende
welvaart en verandering. Van Parijs tot Londen, New York en Hollywood valt
de moderne vrouw voor een compleet nieuwe kledingstijl, die ook haar
veroverde vrijheid symboliseert. Van sportkleding, fraai bedrukte japonnen,
‘flapper’ jurken met franjes en avondkledij met kraaltjes tot fluwelen capes,
kimono’s en zijden pyjama’s. Deze tentoonstelling is samengesteld door het
Fashion & Textile Museum in Londen en is tot mei 2018 te zien.

Vanaf maart werd de collectietentoonstelling ‘Ornamentale Patronen | Trijpweefsels van de
Amsterdamse School’ op de eerste verdieping gepresenteerd. Deze tentoonstelling laat een breed
beeld zien van de grote verscheidenheid aan Amsterdamse School trijpkleden, gordijnstoffen,
wandbespanningen en meubelbekleding uit de collectie van het TextielMuseum. De schijnwerper was
vooral gericht op de vele samenwerkingen met kunstenaars uit de periode van ca. 1917 tot 1935.
Daarnaast kwam de geschiedenis van de trijpweverijen Schellens & Marto, Léo Schellens en de
Hengelosche Trijpweverij aan bod en werden er verschillende decoratietechnieken belicht.
De tentoonstelling en de publicatie zijn mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het
TextielMuseum en Léo Schellens bv (a Vescom group company).
Gedurende vrijwel het gehele jaar was in de
DamastWeverij de expositie ‘Schitterend |
Damast en Glas, van Klassiek tot Art Deco’ te
zien. Deze tentoonstelling liet een samenspel
zien van glaskunst en textielvormgeving in
Nederland; van de klassieke 19de-eeuwse
decoraties en de Art Nouveau tot de Art Deco in
de jaren ’30. Elke periode kende haar eigen
vernieuwende ontwerpen. De combinatie met
toonaangevend Nederlands glaswerk, uit de
collectie van het Nationaal Glasmuseum in
Leerdam, gaf een prachtig resultaat.
Persglasservies K.P.C. de Bazel 1920, glasfabriek Leerdam - collectie Glasmuseum Leerdam. Damast: Chris Lebeau
'Stervariaties' (nr. 203) 1932, E.J.F. Van Dissel & Zn - collectie TextielMuseum
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Onderdeel van de tentoonstelling was opnieuw uitgebracht art nouveau tafelgoed van Chris Lebeau,
gemaakt in het TextielLab. Dit project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het
stimuleringsfonds culturele industrie en met bruiklenen van het Nationaal Glasmuseum Leerdam.
‘Damast tentoonstelling mooi geëtaleerd met glaswerk uit Leerdam. (…)
Prachtige tentoonstelling over Trijpkleden v.d. Amsterdamse School. Mooi vormgegeven,
fantastische uitleg, zeer bijzondere kleden, stoel, etc. Dank jullie wel voor deze expositie.’
[handgeschreven brief van bezoekster Mevr. O. Putters, 2 juni 2017)]
De damasttentoonstelling, ‘Stories I Dutch Design Damast’ eind 2017 geopend, toont Dutch Design
damast dat refereert aan vakmanschap, tradities en aan historische verhalen. De verhalen leveren
een flinke dosis gespreksstof op bij de tafelgenoten. Alle tafelgoed in de tentoonstelling is uitgevoerd
op de weefmachines van het TextielLab. Dit proces is op de voet gevolgd en gedocumenteerd.
Schetsen, ontwerpen, proefjes en filmpjes die het ontwerpproces illustreren, maken deel uit van de
tentoonstelling.
Koningsdag - Oranje Boven! (april 2017 - juni 2017)
Oranjesouvenirs van textiel bestaan al lang. Het TextielMuseum bezit een grote en fraaie collectie
gedenktextiel, variërend van kleurrijke, gedrukte gedenkdoeken tot glanzend witte damast met
ingeweven koninklijke portretten, vlaggen en kronen. Een selectie hiervan werd gepresenteerd in de
tentoonstelling ‘Oranje boven! | Koninklijk Textiel - Gedenkdamast’ in het kader van Koningsdag 2017
in Tilburg.
De tentoonstelling ‘Oranje Boven!’ bestond uit twee delen. In het
TextielLab toonden we het proefmodel van het damasten tafellaken
gemaakt voor de 50ste verjaardag van de koning, de koningsblauwe jurk
met cape van koningin Máxima, gedragen tijdens de inhuldiging in 2013
en de jurk en cape gedragen tijdens koningsdag 2017. Alle drie zijn
ontwerpen van Jan Taminiau. Een selectie van de fraaie collectie
gedenktextiel van het museum, variërend van kleurrijke gedrukte
gedenkdoeken tot glanzend witte damast met ingeweven koninklijke
portretten, werd al vanaf 1 april getoond in de DamastWeverij. Ook
werden er rondom koningsdag nog extra activiteiten georganiseerd. In
de gehele periode (1 april t/m 11 juni 2017) verwelkomden we 20.720
bezoekers
Programma 2018/2019
Uiteraard is in 2017 ook gewerkt aan het programma voor 2018 en 2019. Het betreft onder andere:
 ‘Kleur & Abstractie | Generaties in Dialoog’ (maart 2018-maart 2019): een verkenning van het
thema kleur en abstractie in het medium textiel door twee generaties kunstenaars en vormgevers.
 ‘Simply Scandinavian I Nordic design 1945-2018’(juni 2018-november 2018): Scandinavisch
design vanaf 1945 met een focus op meubels en interieurtextiel.
 ‘Cultural Threads’ (november 2018-mei 2019): Het gebruik van textiel in kunst om culturele
invloeden en vraagstukken aan de orde te stellen.
 Bauhaustextiel (mei/juni 2019-november 2019).
Collectie: Beheer & Behoud
Een van de doelen van het collectiebeleid is het zorgdragen voor behoud en beheer van de
verzameling. Zo wordt om de opslag van de verzamelingen te verbeteren een plan gemaakt voor de
korte termijn, maar het museum heeft zeer beperkte depotruimte. Daarom sloot het TextielMuseum in
2017 aan bij het verkennend onderzoek voor een gezamenlijk depot samen met andere lokale en/of
provinciale partners.
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In najaar 2017 is het museum begonnen met het herwaarderen van de deelcollectie textieltechniek,
onderdeel van de deelcollectie industrieel erfgoed. De objecten worden langs de meetlat gelegd van
het collectieprofiel. Ook wordt gekeken naar de betekenis van de objecten binnen de Collectie
Nederland. Het is essentieel om te weten wat het museum in huis heeft en in welk verhaal de objecten
thuishoren. Een belangrijk doel van de herinventarisatie is het op een nieuwe wijze inzetten van de
objecten, zodat ze meer gebruikt en gedeeld kunnen worden met derden. Partners in het project zijn
Erfgoed Brabant en de Stichting Historie der Techniek. Het project zal in 2018 worden voltooid.
In 2017 is gewerkt aan een plan voor collectiehulpverlening in geval van calamiteiten en een
prioriteitenlijst. Dit plan zal in 2018 worden opgeleverd.
Naast de collectieregistratie van de aanwinsten in 2017 op het gebied van textielvormgeving,
beeldende kunst en industrieel erfgoed, konden twee grotere schenkingen dankzij de inzet van
vrijwilligers worden opgepakt. Dit betreft enerzijds een verzameling van ca. 500 ontwerptekeningen
van de textielkunstenaars Herman en Desirée Scholten. De andere schenking bestaat uit een
verzameling van damasten en ontwerptekeningen van de voormalige linnenfabriek W.J. van
Hoogerwou uit Boxtel. Beide collectieregistraties worden in 2018 gecompleteerd.
In 2017 is een werkplaats gerealiseerd voor het behoud en beheer van objecten.
Collectieopdrachten en aanwinsten
In 2017 is in het TextielLab een aantal interessante collectieprojecten, met financiële ondersteuning
van het Mondriaan Fonds, gerealiseerd: Vincent Vulsma en Eylem Aladogan werkten aan installaties
binnen het thema ‘Cultural Threads’, culturele verwevenheden. Een jaar eerder zijn al twee
kunstwerken in dit kader voltooid. Zij zullen gezamenlijk eind 2018 in een tentoonstelling worden
gepresenteerd.
Een subsidie van het Mondriaan Fonds, in het kader van opdrachtgeverschap, heeft geresulteerd in
het grote tiendelige textiele werk ‘Abstract Browsing 17 08 10X’ naar ontwerp van de BraziliaansNederlandse kunstenaar Rafaël Rozendaal, uitgevoerd op de Dornierweefmachine in het TextielLab.
De Amsterdamse studio Scholten & Baijings
heeft dankzij een subsidie van het
Stimuleringsfonds voor de Culturele Industrie
(SCI) een 3D-geprint meubel en bijbehorende
geweven stoffen ontworpen. Het werk is
geïnspireerd door de Scandinavische
designtraditie en wordt in 2018 gepresenteerd in
de tentoonstelling ‘Simpy Scandinavian I Nordic
design 1945-2018’.

Naast de opdrachten blijft het museum uiteraard ook 'reguliere' aankopen doen. Dit betreft niet alleen
werk van hedendaagse ontwerpers en in mindere mate beeldend kunstenaars maar ook worden
retrospectieve aankopen gedaan. In 2017 zijn in dit kader werken aangekocht van onder meer de
ontwerpers: Christien Meindertsma (Flax Chair), Simone Post (vloerkleed ism Vlisco), Raw Color
(vloerkleed), Kiki van Eijk (vloerkleden), Tord Boontje (vloerkleed) en Maarten Baas (stoelen en
vloerkleed). Ook twee stoffen van P. Picasso en F. Léger zijn aan de collectie toegevoegd. Van de
beeldend kunstenaars Regula Müller en Elke Lutgerink is tevens werk verworven.
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Regelmatig ontvangen wij schenkingen. Dit jaar bijvoorbeeld een grote collectie ontwerptekeningen in
de stijl van de Amsterdamse School, van Sikko van der Woude, een zeldzaam damast van Leo Visser
en van Chris Lebeau. Uit het gastenrestaurant van Interpolis kwam een mooie setting naar ons,
bestaande uit enkele tafels, stoelen, vloerkleed, lamp, tafelgoed en gordijnpanelen.
Publicaties en artikelen
De tentoonstellingen Rafelranden van Schoonheid, Trijpen, Earth Matters zijn begeleid door een
publicatie. Bij de tentoonstelling ‘Sheila Hicks I Why not?’ uit 2016 is tevens in 2017 een publicatie
uitgebracht in eigen beheer.
Publicaties zijn uitermate geschikt om tentoonstellingen en onderzoek goed te kunnen vastleggen en
te documenteren. Bovendien geeft een publicatie meer ruimte voor verdiepende informatie. Achter het
format van onze publicaties zit bovendien een verdienmodel.
Educatie & publieksevenementen
Een van de speerpunten voor het TextielMuseum is het uitwisselen en overdragen van kennis en
expertise rondom textiel. De focus voor 2017 was het breed inzetten van alle faciliteiten die het
museum en het TextielLab te bieden hebben voor educatieve doeleinden. Als leerling, student of
bezoeker kun je terecht in de bibliotheek, de tentoonstellingen, de collectie en de mensen van het
museum en het TextielLab. Het programma was divers en spreekt verschillende doelgroepen aan.
Waar mogelijk werden educatieve activiteiten of programma’s gekoppeld aan de tentoonstellingen.
Voor 100 (semi)professionals bestond de mogelijkheid om deel te nemen aan masterclasses onder
leiding van onder andere de kunstenaars/ontwerpers Bart Hess en Claudy Jongstra.
In 2017 is gewerkt aan een nieuw systeem van vaste rondleidingen gedurende de dag gericht op de
individuele bezoeker. Op deze manier kon een kwaliteitsslag worden gemaakt in het aanbod voor de
bezoeker. De band met de particuliere bezoeker kreeg verder inhoud door het aanbieden van
educatieve programma’s in verschillende vormen en op tijdstippen, zoals workshops op zondag voor
jongeren en volwassenen, gekoppeld aan de tentoonstelling ‘Earth Matters’.
Ook in 2017 kreeg
(internationaal) toptalent
de kans om in het
TextielLab te werken en
gebruik te maken van alle
technieken, materialen en
de kennis van de
aanwezige specialisten.
Met o.a. de Design
Academy Eindhoven, het
ROC Tilburg en de
opleiding Creatief Vakman
in Boxtel werd de
samenwerking voortgezet
in de vorm van een
intensief educatief
programma. Vanuit diverse
onderwijsinstituten (ROC’s & HBO’s) werkten circa tien stagiaires mee in het Lab. Daarnaast boden
we zes talentvolle studenten de kans om hun afstudeerproject samen met het TextielLab uit te
werken. Op die manier kunnen studenten en leerlingen actief kennis maken met het TextielMuseum I
TextielLab.
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Bijzonder dit jaar was het programma Taalboost, een samenwerkingsproject tussen Museum Jan
Cunen in Oss, het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch en het TextielMuseum. Samen met
welzijnsorganisaties en het onderwijs werd op een vraaggerichte manier kunst- en erfgoededucatie
ingezet om bij te dragen aan taalontwikkeling bij kinderen met een taalachterstand.
Bibliotheek
De bibliotheek heeft in 2017 bijna 5.000 bezoekers ontvangen. Twee Duitse onderzoekers hebben het
archief van Lisbeth Oestreicher bestudeerd voor de rondreizende tentoonstelling ‘Der Bauhausraum’.
Daarnaast hielpen we studenten, scholieren, onderzoekers en andere textielgeïnteresseerden. Er
waren vragen van vertalers, schenkingen en vragen over natuurlijke verfstoffen.
Ook veel groepen bezochten de bibliotheek, zoals studenten van het Summa college Eindhoven, het
Jan des Bouvrie college, de University of Dundee (Schotland) en studenten Industrial Design van de
TU Eindhoven in verband met een vak over Smart Textiles.
Onderzoeker Lou Keune van Tilburg University schonk in 2017 zijn onderzoeksarchief oral history van
het Tilburgse textielverleden aan de bibliotheek. Ook het onderzoeksmateriaal voor de publicaties
Kees de Jong en De drie spoelsters maakt onderdeel uit van de schenking, naast mondeling
geschiedenisonderzoek van andere Tilburgse onderzoekers.
Het TextielMuseum heeft in 2017 een grote collectie kleurstofmonsterboeken van Duitse bedrijven
geschonken aan het TextilTechnikum in Mönchengladbach. Deze collectie paste niet goed bij onze
collectie. De kleurstofmonsterboeken van Nederlandse bedrijven blijven deel uit maken van de
bibliotheekcollectie.
Kennis- en expertisecentrum
In 2017 zijn de plannen verder ontwikkeld, vastgelegd en uitgevoerd voor de doorontwikkeling van het
TextielMuseum als kennis- en expertisecentrum. Een belangrijke voorwaarde om stappen te kunnen
zetten was het verkrijgen van provinciale steun. Dat is in 2016 gerealiseerd in een vierjarige
toezegging van 150.000 euro per jaar vanuit Provincie Noord-Brabant. Als kenniscentrum op het
gebied van textiel wil het museum zorgdragen voor de doorontwikkeling en het behoud van de kennis
van het ambacht. Dit gaat hand in hand met kennis delen, kennis overdragen en het borgen van
kennis. Op verschillende manieren is in 2017 aan deze opdracht invulling gegeven. Een aantal
concrete voorbeelden:
 De belangrijkste tentoonstellingen gaan gepaard met publicaties.
 Op grond van de projecten gemaakt in het TextielLab worden bevindingen met betrekking tot
techniek & materiaal vastgelegd in een stalenarchief om zo de opgedane kennis met anderen te
kunnen delen.
 Structurele samenwerking in de vorm van educatieve programma’s met (internationale)
onderwijsinstituten op alle niveaus.
 De bibliotheek streeft een up to date collectie van boeken en tijdschriften na die door
medewerkers, bezoekers en samenwerkingspartners geraadpleegd wordt.
 Via het eigen label by TextielMuseum wordt vakmanschap gekoppeld aan design met als resultaat
producten van topkwaliteit die beschikbaar komen voor een redelijke prijs.
Horeca & verhuur
Het TextielCafé heeft het eerste en ook succesvolle jaar achter de rug als onderdeel van het
TextielMuseum. De menukaart blijkt goed uitgebalanceerd; er is voor ieder wat wils; er is een
gelijkmatige verdeling in de verkoop van de items. Er zijn aanpassingen geweest in de menukaart,
vooral om de prijsbalans op orde te krijgen. Om in de toekomst de horeca nog beter te kunnen
exploiteren is in december 2017 besloten om extra in de vergaderruimtes te investeren. Zowel de
audiovisuele inrichting als de ICT-faciliteiten worden begin 2018 op eigentijds eisenniveau gebracht.
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Customer Journey
Aan de hand van een customer journey is geïnventariseerd wat de bezoeker vanaf het moment dat hij
bij het museum arriveert tegen komt en ervaart. De knelpunten m.b.t. de toegankelijkheid,
bewegwijzering en faciliteiten worden op dit moment opgepakt. De kleinste knelpunten, zoals, het
creëren van extra garderobefaciliteiten en het intensiveren van de schoonmaak zijn inmiddels
doorgevoerd.
Presentatie Dutch Design Week en nieuwe producten Studio Job
Dutch Design Week, van 21 t/m 29 oktober in Eindhoven, heeft dit jaar 335.000 bezoekers getrokken.
Het TextielMuseum was tijdens DDW aanwezig met een pop-up museum in de Kazerne, waar ruim
40.000 bezoekers de presentatie bezochten. Het uitgangspunt van de pop-up presentatie was het
tonen van alle aspecten van het museum; het TextielLab, het label by TextielMuseum en de collectie /
lopende tentoonstelling ‘Earth Matters’.
Doelstelling was primair het bereik van een bredere doelgroep en invulling geven aan ons gewenste
imago en secundair verkoop van de nieuwe producten van Studio Job by TextielMuseum. De
borduuractiviteit #tagjetheedoek, waarbij de bezoeker terplekke gratis een theedoek van Studio Job
kon laten borduren, zorgde voor de link tussen de verschillende onderdelen van het museum en voor
free publicity gedurende de presentatie. De borduuractiviteit zorgde tevens voor een urgentie tot
aankoop, waardoor in totaal ruim 600 theedoeken verkocht zijn.
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TextielLab
Projecten werkplaats
‘Nederlandse stoffenontwerpers lopen er de deur plat: TextielLab in Tilburg.
Het is een werkplaats, kenniscentrum en ontmoetingsplek voor onderzoek en innovatie.…
Het lab is bovendien het kloppend hart van het TextielMuseum, waar vaak
prachtige designtentoonstellingen zijn.’
[Elle Decoration, 1.2017, p. 121]
2017 was voor de werkplaats van het TextielMuseum een prachtig jaar met een grote diversiteit aan
projecten van wandkleden tot design en van wandbespanningen tot prototypes voor een product.
Naast deze professionele makers vonden ook de bezoekers hun weg naar het Lab en programmeerde
we diverse doe- activiteiten tijdens bijzondere events zoals het borduren van de zakdoekjes tijdens
Koningsdag. Ontwerpers en kunstenaars uit de meest uiteenlopende hoeken melden zich bij het
TextielLab met ideeën. De omvang van de textiele werken die in het Lab ontwikkeld worden is steeds
groter en het is opvallend hoeveel textiel we zien in openbare ruimtes, ten opzichte van tien jaar
geleden. Plekken die eerder steriel en onpersoonlijk waren, worden met behulp van unieke
textielwerken warmer gemaakt. Bovendien wordt textiel ook functioneel toegepast in ruimtes,
bijvoorbeeld als scheidingswand of ter isolatie van geluid en warmte. 2017 was het jaar dat de korte
film ‘Road to the fabric’ van Vigics gepresenteerd is waarin drie van dit soort grotere bijzondere
projecten werden toegelicht die tot stand zijn gekomen in samenwerking met het TextielLab (Het Witte
Paleis van MERKX + GIROD, Evelyne Merkx en Studio Ina Matt voor de Raad van State in Den Haag,
Cosmic Curtain van Inside Outside voor de National Library in Doha, Qatar en 10.800 Horizons door
Samira Boon voor de Holland Boulevard op Schiphol).
Ook dit jaar vond veel werk
dat we in het lab mochten
ontwikkelen voor autonome
kunstenaars over heel de
2%3%
5%
19%
wereld hun weg naar de
‘museumsokkel’. De
Nigeriaanse kunstenaar
Otobong Nkanga werkt
sinds een aantal jaren in
71%
het TextielLab en heeft in
mei de Belgian Art Prize
2017 ontvangen. Een
belangrijk onderdeel van
haar installatie in het
BOZAR in Brussel waren
Collectie opdrachten
Educatieve programma's
de grote geweven kleden
Individuele studenten / toptalenten Kunst & design
die zij in het lab
Huishoudtextiel
ontwikkelde. De
Nederlandse Annet
Couwenberg ontwikkelde - als onderdeel van haar solotentoonstelling voor ‘the Baltimore Museum of
Art’ - vier geweven wandkleden geïnspireerd op schilderijen van Frans Hals en Delfts blauw. Tanja
Smeets ontwikkelde in opdracht van het Vizcaya museum in Florida een gebreide installatie die oogt
als een stel woekerende planten van gebreide stengels en kelken en voor het Victoria & Albert
museum in Londen maakte Kusta Saaksi een bijzonder rijk gedecoreerd wandkleed waarin hij zaden
van planten verwerkte.

Aantal projecten 2017
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Ook toegepast werk werd gerealiseerd in de werkplaats. Zo werkte het
Belgische duo Studio KRJST aan een enorme textielinstallatie met de
titel 'A New Wave of Extraordinary'. De kleurrijke weefsels bewegen
mee met de wind en reflecteren het licht en waren te zien in
Maasmechelen Village. De Engelse ontwerpster Bethan Laura Wood
ontwikkelde kleurrijke geweven banieren en rijkelijk geborduurde
stoffen die ze verwerkte in onder andere textiele patisserie. Het werk
was een lange tijd te zien in de etalages van De Bijenkorf in
Amsterdam.
De Franse autofabrikant Renault vroeg ontwerpster Aleksandra Gaca
interieurstoffen te ontwikkelen voor de ‘visionaire Renault SYMBIOZ
concept car’, die werd onthuld tijdens de Frankfurt Motor Show 2017.
Voor de Groote Industriële Club in Amsterdam ontwikkelde de architect
Smit bijzondere wandbespanningen geïnspireerd op de stoffen van
Theodoor Nieuwenhuis. De kantoorgebouwen van het Hoogheemraadschap in Delft werden
afgelopen jaar gerenoveerd en vernieuwd onder leiding van Mecanoo architecten. Het ontwerpbureau
SILO ontwikkelde een groot wandkleed geweven met diverse bijzondere garens. Voor het
directeurendiner tijdens het museumcongres van de Museumvereniging ontwierp grafisch ontwerper
Leendert Masselink unieke geweven servetten die men na het diner mee naar huis mocht nemen.
Ook voor diverse modeontwerpers ontwikkelden we stoffen die toegepast werden in modecollecties.
De gerenommeerde Spaanse ontwerper Jaime Hayon maakte een serie 100% zijde geweven sjaals
voor het Franse modehuis Comme des Garcons. De jonge ontwerpster Tess van Zalinge heeft voor
haar coutureshow tijdens de Mercedes
Benz Amsterdam Fashion Week een
collectie gebreide kleding gemaakt. De
gevestigde ontwerpster Conny
Groenewegen vond haar weg naar het
Lab en breide naadloze stoffen voor de
Electric Co collectie.
Isaac Facio en Benedikt Diemer (Chicago
US) werkten ook het afgelopen jaar door
aan hun researchproject ‘Cosmic Web’;
een lange termijn onderzoek om met
driedimensionale wevingen de zwarte
materie uit het heelal uit te beelden. Dit
onderzoek loopt de komende jaren door.
Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier
Op vrijdag 17 maart 2017 ontving het TextielLab in Tilburg als kroon op het werk het recht tot het
voeren van het Koninklijk Wapen, met de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier",
gedurende 25 jaar. Vereiste voor het voeren van het predicaat hofleverancier is dat de onderneming
een vooraanstaande functie heeft in de regio en minimaal honderd jaar bestaat. Daarnaast moet de
ontstaansgeschiedenis duidelijk zijn en dient de onderneming zich te onderscheiden door kwaliteit,
continuïteit en solidariteit. Juridisch en economisch onberispelijk gedrag vormt ook een belangrijke
voorwaarde om positief uit het onderzoek te komen. Bij de toekenning zijn onder andere de
burgemeester, de Commissaris van de Koning en diverse ministeries betrokken. Zo’n 400
Nederlandse bedrijven mogen op dit moment het Koninklijk Wapen voeren.
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De uitreiking van het predikaat Hofleverancier op 17 maart 2017.

Educatie & talentontwikkeling werkplaats
Maar liefst 7 hbo-vakopleidingen en 5 mbo-vakopleidingen werkten in groepen op de diverse
machines in de werkplaats. Daarnaast werkten ca. 25 (internationale) individuele studenten met de
experts uit het lab aan hun (afstudeer) werk. We zagen een toenemende interesse in de oude
textieltechnieken zoals passement en tuften. Ook dit jaar selecteerde een team van inhoudelijke en
technische medewerkers van het TextielMuseum een zestal studenten die hun afstudeerwerk konden
uitwerken op de computergestuurde machines. Zo onderzocht Marie Schumann van de University of
Applied Sciences and Arts in Lucerne de ruimtelijke toepassing van textiel in de architectuur. Haar
inspiratie haalde ze uit gebouwen waar structuur, textuur en beweging een belangrijke rol spelen. Zo
ontwikkelde ze samen met het Lab een bijzondere techniek: op bepaalde delen van de stof liet ze een
aantal garens tijdens het weven loshangen, waardoor er transparantie, beweging en
driedimensionaliteit wordt gecreëerd. Design Academy student Josef Trojan ontwikkelde op de
breimachines een serie kinderschoenen met als titel “My First Shoe”. De schoen bestaat uit een
gebreide sok en zool uit één stuk.
Stagiaires van (internationale) hogescholen en universiteiten
In de werkplaats staan opleiding, vorming en training hoog in het vaandel. Een recordaantal stagiaires
uit binnen- en buitenland hielp ons het afgelopen jaar bij de ontwikkeling & productie van al onze
projecten. Alle stagiaires verbleven ca. drie maanden en liepen mee met de vakmensen. 8 studenten
van het HBO (zie lijst) liepen mee met de computergestuurde weef- en breimachines en maar liefst 10
leerlingen van MBO vakopleidingen liepen voor langere tijd mee. Met het naderen van de
pensioengerechtigde leeftijd van enkele vakmensen in het Lab zijn we de afgelopen 2 jaar gestart met
een intern opleidingstraject rondom de oude & nieuwere textieltechnieken. Op die manier blijft de
kennis bewaard en kan deze overgedragen worden aan volgende generaties.
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'Mijn professor in Duitsland vertelde over het TextielMuseum in Nederland. In het TextielLab
is alle kennis over tuften aanwezig en kan ik met al mijn vragen terecht bij de experts
die mij begeleiden. In Duitsland had ik wel een atelier kunnen gebruiken, maar was er
niemand aanwezig geweest om mij de techniek goed te leren.
[Tammy Langhinrichs, Royal Academy of Fine Arts Hamburg, Duitsland]
TextielShop & by TextielMuseum
2017 was voor de
TextielShop een zeer
succesvol jaar; zelfs tijdens
de zomermaanden was het
druk en was de omzet hoger
dan andere jaren.
Topmaanden waren mei-juni,
en oktober-novemberdecember. De shop heeft 11
vrijwilligers in dienst, die 2 à
3 dagen in de maand
werkzaam zijn en het vaste
personeel ondersteunen bij
het informeren van klanten
en de verkoop van
producten.
Producten uit het label by TextielMuseum worden enorm gewaardeerd. De bezoeker ziet in het
TextielLab live hoe producten vervaardigd worden. Verkoop 2017 in % van de omzet:
by TextielMuseum
Boeken
Design
Plaids
Sjaals
inderen
Sieraad
Overige

32%
19%
15%
9%
9%
4%
3%
6%

‘Het TextielMuseum in Tilburg heeft een succesvol label in de markt gezet,
ook buiten de eigen winkel’
[Museumvisie maart 2017, p.58-59]
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Regionaal Archief Tilburg
Voorwoord
Het jaar 2017 was voor Regionaal Archief Tilburg een jaar waarin een aantal belangrijke mijlpalen
werd bereikt en successen werden geboekt. Ook was het een jaar vol veranderingen. Veel
veranderingen waren al ingezet, andere werden gestart. Grote uitdagingen voor 2018 en verder
hebben zich aangekondigd:





Doorontwikkeling e-depot met koppelingen naar systemen van gemeenten (risico)
Implicaties auteursrecht
Implicaties AVG (persoonsgegevensbescherming)
Vollopen fysieke depots

Onze grootste uitdagingen bevinden zich alle op het gebied van onze kerntaken: beheren en
beschikbaar stellen.
De highlights van 2017:












Het samen met Picturae ontwikkelde e-depot fase 1 is in productie genomen en geïmplementeerd
bij gemeente Geertruidenberg. Op een landelijk congres werd deze eerste werkende oplossing
(van ingest tot beheer en publicatie) gepresenteerd en live gedemonstreerd aan de sector. In het
Archievenblad verscheen een artikel op het e-depot.
Naast Geertruidenberg en Drimmelen werd een e-depotcontract gesloten met gemeente
Hilvarenbeek.
Bij programma Metamorfoze, uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek, werd subsidie verworven
voor de digitalisering van het belangrijkste historische archief dat RAT in beheer heeft,
schepenbank Tilburg en Goirle 1408-1810. De subsidie betreft de restauratie en digitalisering van
de eerste helft (circa 50 meter) van het archief.
De bibliotheek van het archief is uit het depot gehaald en in een nieuwe fraai geoutilleerde
bibliotheek aangrenzend aan de studiezaal geplaatst.
De in samenwerking met het BHIC Den Bosch en RHC Eindhoven ontwikkelde online
leeromgeving paleografie www.watstaatdaer.nl heeft jury- en publieksprijzen gewonnen
(Geschiedenis Online Prijs). Inmiddels hebben nog vier archiefdiensten zich aangesloten.
In april werd voor de eerste maal Lanciersprijs uitgereikt door juryvoorzitter Theo Thomassen.
Ook dit jaar is weer extra inspanning geleverd op het gebied van digitalisering.
Het negatievenarchief van Van Aarle is overgedragen aan het archief.
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Strategie, organisatie en personeel
Archief van de Toekomst
Regionaal Archief Tilburg wil voor de aangesloten contractgemeenten meerwaarde bieden op basis
van deskundigheid. De ontwikkeling van nieuwe expertise richt zich niet uitsluitend op de
beheerfunctie van digitaal archief (e-depot), maar ook op de impact van digitale duurzaamheid op de
organisatie en systemen van de aangesloten gemeenten. Het archief wil de gemeenten ondersteunen
bij de omslag naar volledig digitaal duurzame archivering.
Samen met Picturae startte Regionaal Archief Tilburg de ontwikkeling van een eigen e-depot. Fase 1
van het e-depot, opname, beheer en publicatie van gedigitaliseerd archiefmateriaal, is in mei 2017 in
productie gegaan met archiefmateriaal van gemeente Geertruidenberg.
Hiermee had RAT een landelijke primeur, die breed werd uitgemeten op de KVAN-dagen en in het
Archievenblad.
In 2017 werd een overeenkomst gesloten met
gemeente Hilvarenbeek, zodat er inmiddels drie
contractpartners zijn. Naar verwachting zullen in
2018 de gemeenten Oisterwijk, Dongen,
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en
Rijen eveneens een overeenkomst met RAT
aangaan.
Samen met West Brabants Archief als medeopdrachtgever wordt thans gewerkt met
Picturae aan de ontwikkeling van de tweede
fase e-depot. Dit behelst de opname van born
digital materiaal. Intussen hebben ook andere
archiefdiensten gekozen voor deze oplossing.
De relatie met de aangesloten gemeenten wordt onder meer onderhouden door regiobijeenkomsten te
organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe ontwikkelingen toegelicht en houden
gastsprekers lezingen over interessante onderwerpen. De bijeenkomst van 2017 stond vooral in het
teken van de auteursrechtelijke problematiek.
In 2017 is een externe adviseur ingeschakeld om alle implicaties van auteursrecht en beeldrecht in
kaart te brengen. Landelijk lopen nog steeds processen (o.a. tegen Leiden) waarvan voor de gehele
archiefsector belangrijke precedentwerking uitgaat. RAT werkt nauw samen met andere
archiefdiensten, onder meer via branchevereniging BRAIN en de VNG.
Een praktisch gevolg van de problematiek is dat meer dan 60.000 afbeeldingen ‘op zwart’ zijn gezet.
Uiteraard vereist deze voor het archief even onaangename als noodzakelijke actie uitleg naar onze
gebruikers.
In 2018 komt hierbij de problematiek rond de invoering van de AVG. De verscherpte aandacht voor
privacygegevens leidt voor de contractgemeenten, maar ook voor het archief, tot aanvullende
afscherming van gegevens.
Centrum van lokaal cultureel erfgoed: samenwerking met Heemkundekringen
Regionaal Archief Tilburg streeft ernaar een verzamelpunt te zijn voor iedereen die zich interesseert in
de geschiedenis en het erfgoed van de gemeenten waarvan het archief door Regionaal Archief Tilburg
wordt beheerd. Heemkundekring Tilborgh is sinds november 2014 vaste gast in het archief. De
Heemkundekring heeft de beschikking over een eigen vergaderruimte en maakt voor de maandelijkse
lezingen gebruik van de studiezaal van het archief. Na interne evaluatie binnen de Heemkundekring is
besloten deze nauwe samenwerking te continueren.
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Door deze wijze van samenwerking (ter beschikking stellen van ruimtes in het gebouw) geeft het
archief concreet handen en voeten aan het speerpunt van verankering van de instelling in de lokale
samenleving.
In veel steden en dorpen van de aangesloten gemeenten vindt men een bloeiend lokaal-historisch
leven. Regionaal Archief Tilburg ondersteunt deze verenigingen actief door deskundigheid aan te
bieden en door websites te ontwikkelen en beheren waarop de verenigingen de lokale geschiedenis
kunnen documenteren en publiceren.
Hiernaast organiseerde het archief in 2017 een dag speciaal gericht op inwoners van gemeente Gilze
en Rijen. De dag was een groot succes.

Vrijwilligers
De nauwe relatie die het archief wil onderhouden met de regio blijkt mede uit het grote en
enthousiaste vrijwilligerscorps waarover het archief beschikt. In 2017 waren ruim 80 vrijwilligers
formeel (door middel van een contract) verbonden aan Regionaal Archief Tilburg. Op vele manieren
worden archiefbescheiden door het werk van vrijwilligers, hetzij in de speciaal daartoe ingerichte
vrijwilligersruimte, hetzij thuis vanachter de pc, nader toegankelijk gemaakt.
De inzet van een vrijwilligerscoördinator blijkt in de praktijk heel goed te werken. Deze functionaris
vervult een belangrijke rol in het warm houden van de relatie tussen de instelling en de vrijwilligers.
Regionaal Archief Tilburg is blij met zijn
vrijwilligers en toont hen daarom
nadrukkelijk waardering. Dat gebeurt
onder meer door de jaarlijkse excursie en
de vrijwilligersbijeenkomst.
De vrijwilligers zijn op vele fronten actief
bij Regionaal Archief Tilburg. Er wordt
gewerkt aan de genealogische database,
namen uit bevolkingsregisters, Burgerlijke
Stand, notariële archieven en bidprentjes
worden ingebracht in de database.
Tevens worden 17e- en 18e-eeuwse
registers door het samenvatten van de
aktes toegankelijk gemaakt voor
onderzoekers en genealogen. Door het beschrijven van foto’s ontstaat achtergrondinformatie bij de
foto’s uit de database en kunnen beelden beter gevonden worden met behulp van zoektermen. Er zijn
zelfs vrijwilligers die, vanuit hun deskundigheid uit hun arbeidsleven archieven inventariseren en
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beschrijven. In 2017 is een onderzoeksproject gestart naar homoseksualiteit in Tilburg waarbij
vrijwilligers onderzoek doen onder leiding van Tilburg University.
Het onderzoeksproject naar in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Tilburgse studenten is in 2017
afgerond.
Tot slot helpen vrijwilligers bij de materiële zorg en restauratie van archiefbescheiden.
Dienstverlening
De dienstverlening blijft ondanks de perikelen rond auteursrecht en privacybescherming
geconcentreerd op digitale kanalen.
In 2017 bezochten 612 nieuwe bezoekers de studiezaal. In totaal telden we 2234 bezoeken. Dit is een
daling ten opzichte van 2016, toen er 2477 bezoeken waren. De lichte toename van het aantal nieuwe
(vooral eenmalige) bezoekers hangt waarschijnlijk samen met de toenemende vraag naar inzage in
bouwdossiers onder invloed van de aangetrokken huizenmarkt.
Het bezoek aan de website liet een sterke groei zien in 2017. In 2017 telde Google Analytics ruim
311.000 (2016: 284.113) bezoeken aan de website. Dat leverde ruim 116.000 (2016: 108.000) unieke
bezoekers op. De bezoekers bekeken gemiddeld bijna 3 (2016: 3) pagina's en verbleven bijna 4,5
minuut (2016: bijna 5 minuten) op de website. De cijfers laten zien dat de campagne na de terugloop
als gevolg van ingebruikname van de nieuwe website in 2015 succesvol is geweest.
Het aantal volgers van het twitteraccount is in 2017 gegroeid tot 2404. Dat is een toename ruim 141
volgers. Regionaal Archief Tilburg doet actief mee met #fotovrijdag waarbij archiefdiensten op vrijdag
een link naar een foto via twitter versturen. Sinds maart 2011 is Regionaal Archief Tilburg actief op
Facebook. In 2017 groeide het aantal vrienden met 223 naar 2822. Regionaal Archief Tilburg is ook
passief aanwezig op Pinterest en heel actief op Instagram. In 2017 waren er 642 volgers.
Samenwerking met collega-instellingen
Met het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) is de goede samenwerking voorgezet. Samen
wordt een gemeenschappelijke chatfunctie voor bezoekers van zowel de website van Regionaal
Archief Tilburg als die van het BHIC verzorgd. In 2017 sloot West Brabants Archief aan, zodat de
chatfunctie nu door drie archiefdiensten wordt gevoerd. Dit zorgde ervoor dat we meer uren
beschikbaar zijn geworden voor het publiek.
Een belangrijk onderwerp van samenwerking betreft digitale duurzaamheid. WestBrabants Archief is
thans samen met RAT opdrachtgever voor de doorontwikkeling van het e-depot. Gezamenlijk met
WBA worden ook de organisatorische en beheersmatige consequenties van het e-depot ontworpen.
Samen met BHIC en RHC Eindhoven is Watstaatdaer.nl ontwikkeld en beheerd. In 2017 zijn vier
nieuwe archiefdiensten toegetreden tot dit samenwerkingsverband.
Medewerkers
Op het gebied van personeel vond een aantal ontwikkelingen plaats. De werkwijze waarbij
medewerkers hun eigen bestedingsplan opstellen op basis waarvan de begroting van de instelling
wordt samengesteld gaat steeds beter werken. Hierdoor hebben begroting en plannen een hoger
realiteitsgehalte. De aansluiting tussen organisatiedoelen, bestedingsplannen en individuele
resultaatafspraken is sterk verbeterd. Tweewekelijks wordt in het afstemmingsoverleg, waarvoor
iedereen agendapunten kan aanleveren en waarvan de agenda’s, vergaderstukken en besluitenlijsten
voor iedere medewerker beschikbaar zijn, gehouden. Hiernaast wordt wekelijks informeel een half
uurtje bijgepraat (RAT-overleg).
In 2017 waren vier medewerkers wegens ziekte langdurig afwezig. Van twee van hen moest afscheid
genomen worden wegens gezondheidsproblemen. Dit heeft de slagkracht van het archief in 2017 wel
beperkt. Inmiddels is een nieuwe medewerker aangetrokken als informatieadviseur, speciaal belast
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met de invoering van het e-depot bij gemeenten. Mogelijk wordt deze capaciteit in 2018 verder
opgeschaald. Een nieuwe medewerker trad aan als coördinator vrijwilligers en tevens archiefeducatie.
Projecten
In 2016 werden belangrijke stappen gezet bij de ontwikkeling van nieuwe digitale dienstverlening voor
archiefvormers. De Bouwtool werd geperfectioneerd en is inmiddels gereed voor gebruik door
gemeenten voor zowel intern als externe gebruikers.
Het e-depot is in productie genomen. Fase twee van de (door)ontwikkeling is gestart. Nieuwe
gemeenten hebben zich gemeld als belangstellend en zullen in 2018 van start gaan.
In 2017 werden tijdens een goed bezocht wetenschappelijk congres het digitale charterboek
gepresenteerd.
Het Vele Handen project (crowdsourcing) waarbij repertoria van notariële archieven door vrijwilligers
toegankelijk worden gemaakt is in maart 2017 van start gegaan.
Er werden weer lezingen gehouden voor studenten van Tilburg University. Ook werd weer bijzondere
aandacht besteed aan de collectie muurkranten. Een gepland congres moest helaas tot twee keer toe
wegens gebrek aan publieke belangstelling worden afgelast.
In 2016 zijn belangrijke stappen gezet naar duurzame digitale archivering (zie hiervoor). Vanuit andere
archiefdiensten in de regio bestaat veel belangstelling voor dit project. Regionaal Archief Tilburg deelt
de opgedane kennis graag met collega-instellingen.
In 2017 werd voor de eerste keer de Lanciersprijs
uitgereikt, een prijs voor het origineelste
onderzoek op basis van de bij RAT berustende
archieven.

De geluidsbanden van de vergaderingen van de gemeenteraad van Tilburg 1967-1997 zijn
raadpleegbaar via de website van het archief.
In 2017 is het archief erin geslaagd om subsidie te verwerven in het kader van het Metamorfozeprogramma. De subsidie is bestemd voor de restauratie en digitalisering van (de helft van) het
schepenbankarchief Tilburg en Goirle 1408-1810. Dit is wellicht het belangrijkste historische archief uit
onze collectie. De uitvoering van het project, dat circa € 250.000,- zal kosten start in 2018 en zal
ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Daarna zal dit deel van het archief via de website
raadpleegbaar zijn. Uiteraard zal vervolgens getracht worden ook voor de restauratie en digitalisering
van de tweede helft van het archief subsidie te verwerven.
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Reguliere werkzaamheden
Digitaliseren
In 2017 zijn weer forse inspanningen verricht op het gebied van digitalisering van archieven.
Digitalisering (het door middel van scanning digitaal maken van fysieke bestanden) vond plaats langs
twee lijnen. Het archief biedt aan studiezaalbezoekers een scanning on demand service aan. De
scanning on demand voor gemeenten wordt niet langer uitbesteed, maar zelf uitgevoerd, waardoor de
doorlooptijden sterk verkort zijn. De tweede lijn betreft het proactief scannen van archiefdelen
teneinde de toegankelijkheid te vergroten.
In de bijlagen bij dit jaarverslag is een overzicht van deze in 2017 gedigitaliseerde archiefdelen
toegevoegd.
In 2017 werd de eerste grote opdracht van de scanstraat, het digitaliseren van archief 484
(Gemeentebestuur Tilburg vanaf 1938) afgerond. De problemen om deze scans full tekst
doorzoekbaar te publiceren zijn helaas nog steeds niet opgelost.
Beheer fysieke archieven
In het verslagjaar is een grote hoeveelheid archiefbescheiden overgedragen naar het archief (zie
bijlage Aanwinstenlijst). Hierdoor lopen de depots aan de Kazernehof en Goirkestraat vol. In 2018 zal
een oplossing voor verdere groei worden gezocht.
Samenwerking gemeente Tilburg
Medewerkers van het Team Documentaire Informatievoorziening van gemeente Tilburg hebben een
werkplek gekregen in Regionaal Archief Tilburg om de overbrenging van delen van het archief van de
gemeente voor te bereiden. De werkzaamheden zijn in 2017 afgerond.
Kleinere archieven
In 2017 is Regionaal Archief Tilburg doorgegaan met het toegankelijk maken van kleinere archieven.
Nieuwe archieftoegangen worden beschikbaar gesteld via de website. De voortgang wordt
beschreven op blogposts op de website van het archief.
Archiefeducatie
Regionaal Archief Tilburg begeleidt leerlingen, studenten, onderzoekers en bezoekers met
verschillende educatieve programma’s. Doelstelling is een (beter) gebruik van bronnen en inzicht in de
functie van het archief om zo uiteindelijk bij te dragen aan het bevorderen van het cultuurhistorisch
onderzoek.
Primair onderwijs
Elk jaar komen diverse lagere schoolklassen naar het archief. In 2017 waren 22 klassen te gast van
het archief. De scholen maakten een keuze uit de vaste educatieve programma’s die door het archief
voor hen ontwikkeld zijn: ‘Marietje Kessels’, ‘Groei van de stad’ en ‘Koning Willem II’.
Voortgezet onderwijs
Ten behoeve van voortgezet onderwijs werden in 2017 5 workshops georganiseerd door het archief.
Hoger onderwijs
Eerstejaars studenten van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (Tilburg University) bezochten
ons. Zij deden een onderzoeksopdracht voor het vak Bestuurskundig onderzoek met als onderwerp:
gezag en conflict.
Vier groepen studenten van de PaBo (Fontys Tilburg) maakten kennis met het archief en kregen een
onderzoeksles als startpunt voor erfgoedlessenreeksen en -projecten.
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Er zijn tien workshops op maat gegevens voor studenten van andere Fontys-opleidingen.
Het archief was in 2016 aanwezig en/of betrokken bij de volgende educatieve netwerken en
bijeenkomsten:









2 Educatieteam bijeenkomsten Cist/Factorium
3 april contactdag archiefeducatoren, landelijk
8 mei contactdag archiefeducatoren, regionaal
7 juni, informatiemarkt CIST, V.O.
21 juni Symposium CMKT CIST Factorium
13 november deelname aan Erfgoedmeeting Erfgoed Brabant
Organiseren regionale bijeenkomst archiefeducatoren op 13 november
Organiseren landelijke bijeenkomst archiefeducatoren op 20 november
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Stadsmuseum Tilburg
Inleiding
Voor Stadsmuseum Tilburg was 2017 een koninklijk jaar waarin er landelijke aandacht was bij het
NOS-Journaal, Een Vandaag, Omroep Max en het Jeugdjournaal. Tijdens Koningsdag was
Stadsmuseum Tilburg zelfs live vertegenwoordigd op Radio I. Ook in de stad bleef Stadsmuseum
Tilburg niet onopgemerkt. Zo was er een nauwe samenwerking met T-Primair, Bibliotheek MiddenBrabant en Contour De Twern rondom het stickerboek. Met Stichting Straat en voor het toekomstige
TijdLab in De Nieuwe Bibliotheek ging het Stadsmuseum langdurige allianties aan. De Erfgoed
Community kreeg in 2017 gestaag vorm en gemeente Tilburg gaf blijk van vertrouwen door het
beschikbaar stellen van erfgoedsubsidie. Vincents Tekenlokaal verhuisde van het statige paleis naar
de industriële Spoorzone. Tijdens het Museumweekend kwamen honderden oud-VOLT-medewerkers
kijken naar de erfgoedcollectie die Stadsmuseum Tilburg beheert. De vierde ronde van De Nieuwe
Vincent werd door het team van Vincents Tekenlokaal succesvol georganiseerd.
Strategie, organisatie en personeel
Personeel
Bij Vincents Tekenlokaal vonden personeelswisselingen plaats. Een medewerker vertrok en werd
vervangen door een andere medewerker. Een tweede medewerker vertrok en werd niet vervangen.
Representatie
Stadsmuseum Tilburg was vele malen vertegenwoordigd bij diverse bijeenkomsten en presentaties in
de stad. Zo waren medewerkers o.a. aanwezig bij ceremonies zoals het leggen van struikelstenen in
de binnenstad; bij de opening van de expositie ‘Gevonden voorwerpen’ van BKKC en Bibliotheek
Tilburg Centrum; de 4-mei Herdenking in het nieuwe Vrijheidspark; de pitch bij BKKC door De Stijl @
Tilburg; het 20-jarige jubileum van Stadsgidserij Tilburg; CuPuDo in de Kennismakerij;
Erfgoedontmoeting Erfgoed Brabant; Cross Roads Erfgoed Brabant/ Bijeenkomst Ons Koningsoord in
Berkel-Enschot. Voorts werd deelgenomen aan een congres over Tweede Wereldoorlog en Educatie;
een symposium over steden en culturele diversiteit in Rotterdam; een ErfgoedOntmoeting door
Erfgoed Brabant; een bezoek aan de Historische Canon in Openluchtmuseum Arnhem.
Ontwikkeling
Petra Robben vervolgde haar studie Masteropleiding Cultuurwetenschappen aan de Open
Universiteit. Aan het eind van het jaar 2017 begon zij aan het onderzoeksplan voor haar scriptie over
Erfgoedcollectie en identiteit in Tilburg, Eindhoven en Helmond. Eind 2018 hoopt zij de scriptie klaar te
hebben.
Deelname aan werkgroepen
- Gert-Jan de Graaf, lid bestuur Stichting Van Gogh Brabant.
- Gert-Jan de Graaf, lid projectgroep herbestemming Paleis Raadhuis.
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-

Gert-Jan de Graaf, lid commissie Tilburg BNG Erfgoedprijs.
Marloes Coppes, lid Werkgroep Kènderkwèèk, Stichting Tilburgse Taol; betrokken bij overleg Van
Gogh Brabant, Visit Brabant.
Petra Robben, lid Werkgroep de Torenklok (tot en met juni 2017); lid Werkgroep Open
Monumentendag (ca. 10 bijeenkomsten per jaar en OMD zelf); lid Werkgroep Platform Ruimtelijk
Erfgoed Tilburg (PRET ca. 5 à 6 bijeenkomsten per jaar).

Nieuwe visie
Het jaar 2017 was een transitiejaar waarin de weg gebaand werd voor de nieuwe koers door eerst
enkele lopende vraagstukken op te lossen (positie VTL, Stadscollectie).
Tot en met 2020 gaat Stadsmuseum Tilburg zich concentreren op de kernactiviteiten.
De missie van het Stadsmuseum is:
 Bevorderen van de interesse en de waardering voor de stad
 Het leveren van een bijdrage bij vragen rond de identiteit van groepen, mensen van de stad
 Mensen de kans geven om actief deelgenoot te worden van de gemeenschap waar ze wonen
Daarvoor zijn beleidsdoelen geformuleerd als:
 Het organiseren van de dialoog tussen verleden, heden en toekomst.
 Het vertellen van een basisverhaal van Tilburg, vanuit diverse perspectieven.
 Het Stadsmuseum is front-office voor het erfgoed.
 Stadsmuseum zorgt voor een inhoudelijke erfgoedagenda.
 Stadsmuseum zoekt mensen, groepen, organisaties die vanuit de vraag naar identiteit
projecten en activiteiten willen organiseren.
In 2017 was Stadsmuseum Tilburg betrokken bij de plannen van gemeente Tilburg om het PaleisRaadhuis te herbestemmen. Stadsmuseum Tilburg ontwikkelde daarvoor een visie, namelijk om het
paleis meer open te stellen voor de Tilburgers zodat zij zich met deze locatie kunnen identificeren.
Daarnaast heeft het Stadsmuseum geopperd om er een deel van de stadscollectie te exposeren. Voor
educatieve groepen acht Stadsmuseum Tilburg het wenselijk dat er een historische canon van Tilburg
wordt gerealiseerd om op speelse wijze de geschiedenis van de eigen stad te leren kennen. Daarbij
moet er in het nieuw bestemde Paleis-Raadhuis ruimte zijn voor een debat over stedelijke
onderwerpen zoals erfgoed en identiteit.
Samenwerking
Erfgoedpartners
In 2017 kregen de
netwerkbijeenkomsten van de
Erfgoed Community gestalte. Het
doel daarvan is om de krachten
te bundelen en samenwerking te
bevorderen onder andere door
het ontwikkelen van gezamenlijke
programmering. In 2017 waren er
succesvolle bijeenkomsten die
door Stadsmuseum Tilburg
georganiseerd werden.
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1. Bijeenkomst in Moerenburg, Zomerlust. Rondleiding door Gert Brunink.
2. Bijeenkomst bij Kessels Muziek Instrumenten Tilburg, aansluitend bij TextielMuseum.
3. Bijeenkomst bij Tilburg University. Rondleiding van Pieter Siebers en een toelichting door Liesbeth
Hoeven.
4. Bijeenkomst Vrijheidspark en Bibliotheek Tilburg Centrum. Toelichtingen door Moniek Wegman
over TijdLab in de nieuwe bibliotheek; Rolph Adriaanse vanuit de werkgroep website Erfgoed
Tilburg. Met de groep is nagedacht over een logo en een slogan voor Erfgoed Tilburg en de
nieuwe website.
5. Bijeenkomst Regionaal Archief Tilburg al waar de nieuwe website Erfgoed Tilburg werd
gelanceerd door wethouder Marcelle Hendrickx.
Opzet traject Erfgoedsubsidie: criteria en procedure
In 2017 stelde Stadsmuseum Tilburg een adviescommissie samen uit de aanwezige erfgoedpartners.
Deze commissie is gemandateerd vanuit het erfgoedveld om de subsidieaanvragen te beoordelen en
te honoreren. Hiervoor heeft het Stadsmuseum criteria en aanvraagformulieren opgesteld. De
procedure is in 2017 geïmplementeerd in de afdeling bedrijfsvoering van Stichting Mommerskwartier.
Ontwikkeling nieuw logo Erfgoed Tilburg
In 2017 liet Stadsmuseum Tilburg een nieuw logo ontwikkelen voor de Erfgoed
Community. De Tilburgse kunstenaar Ivo van Leeuwen en grafisch vormgever
Sander Neijnens tekenden voor het ontwerp. Het logo werd tezamen met de
nieuwe website op 6 december 2017 gepresenteerd.

Partners
 Rondom het stickerboek, dat werd ontwikkeld voor de basisschoolleerlingen van Tilburg, BerkelEnschot en Udenhout, werkte Stadsmuseum Tilburg samen met T-Primair, de bibliotheken,
Contour De Twern en de Quiet Community.
 Het programma ‘10 dagen op pad voor de koning’ werd gecoördineerd door
Stadsmuseum Tilburg echter in nauwe samenwerking met o.a. Heemkundekring
Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, Werkgroep De Torenklok en andere.
 Samen met Regionaal Archief Tilburg was Stadsmuseum Tilburg betrokken bij het
kunstenaarsproject dat BKKC organiseerde i.s.m. Bibliotheek Tilburg Centrum. Het
thema was ‘Gevonden voorwerpen’ waarbij de kunstenaars ook kennisnamen van de
Stadscollectie Tilburg.
 Met werkgroep De Torenklok zorgde Stadsmuseum Tilburg ervoor dat de klokken van Tilburg,
Berkel-Enschot en Udenhout werden toegevoegd aan de Tilburg Wiki.
 Met Stichting Straat legde Stadsmuseum Tilburg in 2017 de basis voor een langdurende
samenwerking. De eerste voorbereidingen werden getroffen voor een project rondom de Tilburgse
Veestraat dat in juni 2018 plaatsvindt.
 Met Bibliotheek Tilburg Centrum ging het Stadsmuseum een alliantie aan voor een gezamenlijk
podium van de Erfgoedpartners in de Bibliotheek Nieuwe Stijl i.h.b. de LocHal.
 Met de Werkgroep Driekoningen van Heemkundekring Tilburg trof Stadsmuseum Tilburg
voorbereidingen voor een gezamenlijke flyer om de aandacht te vestigen op het driekoningen
zingen in de verzorgingstehuizen op 6 januari 2018.
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Adviesgesprekken
Vanuit Erfgoed Tilburg voerde Stadsmuseum Tilburg adviesgesprekken met de volgende personen en
groepen:
 Heemkundekring Tilburg (trekken van jonger publiek);
 Rolph Adriaanse (app Spottn 013);
 Cor Sinnema (expositie Joden en Christenen);
 Werkgroep De Torenklok;
 Henriëtte Sanders (CAST);
 Liesbeth Trip (Cultuurhistorische Routes Midden-Brabant);
 Lex van Gestel (Reuzenfederatie);
 Rohan van de Braak (app Spoorzone door Blewscreen);
 Route door Theresia van station naar musea;
 Laurens Kleintjens (Feniks);
 Greg Kalfus (Fabriek 59);
 Infopanelen Goirkese kerk;
 Alex van Zundert (Wandeling Moerenburg);
 Wim Franken (Driekoningen zingen);
 Jacqueline Blom (Stadsbos 013);
 Ben Smit (Marketing Tilburg over Erfgoed Tilburg);
 Yvonne van den Ende (Kunstkabaal);
 Hans van den Muijsenbergh en Kessels Muziek Instrumenten Tilburg.

Projecten
Nationaal Museumweekend 220 VOLT-voorwerpen
Tijdens het Nationale Museumweekend exposeerde
Stadsmuseum Tilburg 220 VOLT-voorwerpen. Dit onderdeel
uit de Stadscollectie Tilburg werd jarenlang beschreven door
vrijwilliger en oud-VOLT-medewerker Jan van Iersel. Tijdens
het Museumweekend was FabLab013 de locatie waar de
voorwerpen werden uitgestald. Naast deze staaltjes van
elektrotechniek kon het bezoek kennisnemen van
computergestuurde techniek zoals laseren, graveren en
driedimensionaal printen. In totaal kwamen er 407
bezoekers.
Tiendaags erfgoedprogramma voorafgaand aan Koningsdag
Het stickerboek was een complex proces met het zoeken
naar financiering, de inhuur van de externe projectleider
Berny van de Donk, het afstemmen met ontwerpers en
scholen. Er kwam veel publiciteit rondom de collectie Koning
Willem II. Radio I, EenVandaag, Tijdschrift Vorsten, Brabants
Dagblad, Omroep Brabant, NOS-journaal, Algemeen
Dagblad kwamen voor een interviews of plaatsten een
artikel, waarmee Stadsmuseum Tilburg op de kaart is gezet. Het tiendaagse programma is
georganiseerd met de erfgoedpartners. Tijdens het programma waren medewerkers van het
Stadsmuseum zoveel mogelijk aanwezig. Elke dag was er minimaal één erfgoed-activiteit. Het is een
goede aftrap geweest voor het samenwerkingsverband Erfgoed Tilburg.
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Stickerboek
Maandag 10 april werd het Stickerboek
Koningsdag gepresenteerd op
verschillende scholen in Tilburg, BerkelEnschot en Udenhout. Een look-a-like
Willem-Alexander en Máxima reden in een
limousine van school naar school.
Diezelfde dag was dit op het
Jeugdjournaal en Omroep Brabant te zien.
Kinderen konden verspreid door de
gemeente stickers voor het boekje
verzamelen. Op 12 april was er een
stickermiddag in Regionaal Archief
Tilburg. Voor de kinderen was er een
kennismaking met de Delftsblauwe
toiletpot van Wilhelmina uit Stadscollectie
Tilburg. Het was een succesvolle middag
met 71 kinderen die stickers kwamen
halen.

Tilburg Maquette en reeks lezingen
Het project van de Tilburgmaquette is in 2017 uitbesteed aan externe coördinator Saskia Dellevoet.
Diverse acties zijn ondernomen om extra handen te genereren zoals de Vaderdag actie in mei/ juni en
het digitaal printen van enkele bijzondere gebouwen. Rondom de maquette hebben we met de
Bibliotheek Tilburg Centrum een reeks van ca. zes lezingen georganiseerd met thema’s textiel,
digitale stad, kerken en de jaren 1950, Sport in Tilburg, Heuvelstraat. Petra Robben heeft een lezing
gegeven over de kerken van Tilburg tot aan 1955. In najaar 2017 is de verhuizing in gang gezet van
de maquette naar MFA Het Spoor.
Open Monumentendag 11 September 2017
Stadsmuseum Tilburg neemt deel aan de overleggen van de Werkgroep Open Monumentendag.
Tijdens de dag zelf was Stadsmuseum Tilburg aanwezig in Café Bierens en gaf een uiteenzetting in
relatie tot het thema van de Open Monumentendag ‘Boeren, burgers en buitenlui’.
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Plaatsing beelden Handel en Nijverheid
Op verzoek van wethouder Marcelle Hendrickx
zorgde Stadsmuseum Tilburg ervoor dat de twee
beelden Handel en Nijverheid een tijdelijke plek
kregen in de hal van Regionaal Archief Tilburg in
afwachting van een definitieve bestemming in het
nieuwe stadskantoor. De beelden werden voorzien
van informatie via een banier in de hal. Daarbij
werd een ‘ontdekking’ gedaan dat afbeeldingen
van het oude raadhuis vaak onjuist zijn
geïnterpreteerd.

Reguliere werkzaamheden
Stadscollectie Tilburg
De Stadscollectie Tilburg is een bescheiden en sinds 1916 op ad hoc basis gevormde collectie die van
betekenis is als erfgoed van Tilburg. Deze collectie moet voor het nageslacht behouden blijven, maar
is onvoldoende beheerd, geconserveerd en toegankelijk (zowel fysiek als virtueel) voor het publiek.
Het jaar 2017 stond vooral in het teken van grip krijgen op de materie: de collectie, de
objectbeschrijvingen, de indeling, de depotruimtes.
Organisatie van vier bijeenkomsten werkgroep Collectie LAMO en Op de museale weegschaal.
In 2017 doorliep Stadsmuseum Tilburg de stadscollectie met de deskundigen Arnoud-Jan Bijsterveld,
Annette Gaalman, Ronald Peeters en Errol van de Werdt. Er werd gestaag doorgewerkt om grip te
krijgen op de collectie en de visie. Tijdens dit traject zijn de objectbeschrijvingen in Word omgezet
naar een Excel-bestand om de collectie meer hanteerbaar te maken voor bijeenkomsten en
categorisering.
Vincents Tekenlokaal
Bezoekers Vincents Tekenlokaal in 2017: 4358.
Personeel
Bij Vincents Tekenlokaal vonden er personeelswisselingen plaats. In het voorjaar van 2017 werd
afscheid genomen van Marthe Nagengast. Op 21 oktober was het gezamenlijke afscheidsfeestje van
Jan en Marthe. In november werd Wietske Weijtmans aangenomen om Marthe’s taken over te nemen.
Vanaf december werkt Marloes Coppes 32 uur voor Vincents tekenlokaal (voorheen 24).
Nieuwe samenwerkingspartner en verhuizing
2017 stond in het teken van het zoeken naar een nieuwe samenwerkingspartner. I.v.m. de verbouwing
van het Paleis-Raadhuis moest worden uitgekeken naar een nieuwe locatie. In november werd
duidelijk dat in Ontdekstation013 (Spoorzone) een nieuwe partner was gevonden.
Veel aandacht werd besteed aan het voorbereiden van de aanstaande verhuizing, samenwerking met
Ontdekstation013 en de ontvlechting van VTL en de gemeente Tilburg. Het plannen van een
verhuisdatum bleek niet eenvoudig.
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Educatie in eigen projecten
Het project De Nieuwe Vincent 2017 vond plaats van maart tot
november. Dit jaar volledig georganiseerd door Vincents
Tekenlokaal met medewerking van de Van Goghlocaties en
Kunstpodium T. In het programma zaten o.a. een rondleiding
door het atelier van de Tilburgse kunstenaar Paul Bogaers, een
bezoek aan kunstacademie St. Joost in Breda, een bezoek aan
Museum De Pont met aansluitend een workshop in de tuin van
het museum. De Tilburgse kunstenaar René Korten gaf twee
workshops in Kunstpodium T. Ook werden twee Brabantse Van
Goghpartners erbij betrokken. Er was een workshop door de
artist in residence Albert Zwaan in Zundert en een workshop
buitentekenen door Ivo van Leeuwen in Nuenen. Op beide
locaties werd uiteraard uitgebreid stilgestaan bij Vincent van
Gogh.





De eindexpositie vond plaats in Kunstpodium T. Hier werd, door een professionele jury, Mattijs
Eversteijn tot De Nieuwe Vincent gekozen. Hij kreeg de Jan Naaijkensprijs: een Wacomtekentablet (met een deel sponsoring door Wacom).
DIY@DePont&VTL: een traject voor jong aanstormend talent. Het vond in 2017 tweemaal
plaats. Als afsluiting werd het ontstane werk geëxposeerd bij Vincents Tekenlokaal en
museum De Pont inspireerde.
Summerschool vond plaats in de zomervakantie, in de vorm van workshops van twee lessen
die ook afzonderlijk konden worden gevolgd.

F

Educatie voor scholen
 In het najaar deed Vincents Tekenlokaal mee aan Museumschatjes van Erfgoed Brabant.
 In totaal bezochten 57 basisschoolklassen Vincents Tekenlokaal.
 De deelnemers aan de ICC-cursus van Kunstbalie kwamen ook dit jaar weer bij ons langs.
Overige bezoeken
 Vincents Tekenlokaal verzorgde 19 verjaardagsfeesten. Eén feestje was geboekt via de
Meedoenregeling van de gemeente (minima kunnen voor een gereduceerd tarief de
verjaardag van hun kind vieren) en één via Quiet Community.
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Ook dit jaar deden we weer mee aan het introductieprogramma van 013-Straatjes voor de
nieuwe studentenlichting. Zowel in het voorjaar als het najaar kwamen er veel studenten bij
het tekenlokaal binnen. In totaal zo’n 500.
Door tijdens de Tilburgse kermis open te zijn brachten 1006 kermisgasten een bezoek aan
Vincents Tekenlokaal.
Verder was er een bezoek van de Tilburgse Kunstkring, een personeelsuitje en een
familiefeest. Ook boekte de gemeente Tilburg drie keer de ruimte.
Er kwamen bijzondere groepen langs, zoals de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en
twee groepen hoogbegaafden.

Nieuwe ICT
In overleg met de gemeente werd ITSupportgroep de nieuwe ITC-beheerder van Vincents
Tekenlokaal.
Erfgoededucatie
Er liggen afspraken Stadsmuseum Tilburg i.c.m. gemeente, CiST, Factorium.
Er zijn goede contacten met Erfgoed Brabant. Marloes Coppes neemt deel aan het ICC-netwerk.
I.v.m. de nieuwe visie-ontwikkeling voor het Stadsmuseum en door tijdsgebrek zijn er dit jaar geen
educatieve projecten vanuit het Stadsmuseum georganiseerd. Voor het Kasteel van Tilburg was al in
eerdere jaren onderwijsaanbod gecreëerd. Enkele scholen hebben hier in 2016 gebruik van gemaakt.
Het kasteel van Tilburg: in MFA De Poorten is in 2013 de permanente presentatie Het Kasteel van
Tilburg en zijn bewoners gerealiseerd. Een lesboekje (uit 2012) is opgenomen in het aanbod van CiST
(Bureau Cultuur in School Tilburg).
Digitale media
Website Stadsmuseum Tilburg
De ‘website’ van Stadsmuseum Tilburg is een weblog, waarop regelmatig een post is geplaatst. Totaal
waren dat er in 2017 43. De weblog werd in 2017 ruim 50.000 keer bekeken, een gemiddelde van 136
keer per dag. Het aantal views van de website is in het verslagjaar overschreden met 150.000 views.
Topberichten in 2017 waren:
 Modelbouwers gezocht. Bouwpakketten voor Vaderdag: 1809 views.
 Kunstenaar Tessa zoekt nop- en stopster Theresia: 1439 views.
 Maquette Tilburg. Co-creatie in de Bibliotheek: 1576 views.
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Website Vincents Tekenlokaal
De site van Vincents Tekenlokaal is onpraktisch in gebruik. Hierdoor hebben we de website weinig
ingezet voor communicatie. In plaats daarvan is veel gebruik gemaakt van het Facebookaccount van
het tekenlokaal (1.209 vrienden). Er is gestart met het ontwikkelen voor een nieuwe website voor
Vincents Tekenlokaal en De Nieuwe Vincent. Begin 2018 zullen deze gerealiseerd zijn.
Geheugen van Tilburg
Al enkele jaren beheert Stadsmuseum Tilburg de website Geheugen van Tilburg: een interactieve
verhalenbank waar de Tilburgers zélf hun verhalen vastleggen of op verhalen kunnen reageren. Er
staan nu 4.360 verhalen op, wat in totaal bijna 900 meer is dan in 2016 (3.466 verhalen).
De website www.geheugenvantilburg.nl werd 180.721 keer bezocht door 55.821 unieke bezoekers. In
totaal zijn 66.925 sessies geteld. (Bron: Google Analytics).
Aanwezigheid in de stad
Stadsmuseum Tilburg nam deel aan de volgende bijeenkomsten:
VIP-tribune Koningsdag Jojanneke van Zandwijk en Petra
Robben.
Publiciteit
Stadsmuseum Tilburg
 Op 3 februari werd Stadsmuseum Tilburg geïnterviewd door
de (digitale) Telegraaf. Het onderwerp was de TilburgMaquette in De Bibliotheek Tilburg Centrum. De titel van het
artikel was: ‘Liefde voor de stad wordt versterkt’.
 In de aanloop op Koningsdag is Petra Robben vele keren
geïnterviewd over de relatie van Tilburg en het Koningshuis.
Ook was zij urenlang te horen op Radio 1 live tijdens de radiouitzending van het koninklijk bezoek aan de stad. De
regionale en lokale pers vroeg regelmatig om informatie en
illustraties en op landelijke tv was Stadsmuseum Tilburg te
zien in het NOS-journaal, Jeugdjournaal, EenVandaag en Hart van Nederland.
 De Vaderdag actie voor de Tilburg Maquette is goed opgepikt in de lokale en regionale pers.
Vincents Tekenlokaal
Het tekenlokaal kwam in de lokale en regionale pers met de Summerschool, DIY@De Pont & Vincents
Tekenlokaal, en uiteraard met De Nieuwe Vincent en de verhuizing van het Paleis-Raadhuis naar de
Spoorzone.
In oktober plaatste Brabants Dagblad een groot artikel met de Brabantse waardevolle plekken en
gebrouwen waar Vincent van Gogh gewoond en gewerkt heeft. Het nagebouwde tekenlokaal in het
Paleis-Raadhuis kwam hierin prominent naar voren als Van Gogh monument.
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Bijlage: afspraken Gemeente
Uitvoering subsidiecontract gemeente Tilburg
In het subsidiecontract 2017-2020 tussen gemeente en Stichting Mommerskwartier zijn met betrekking tot het
TextielMuseum en Stadsmuseum prestatieafspraken vastgelegd. Over deze afspraken dient in het jaarverslag te
worden gerapporteerd.
TextielMuseum
Contractafspraken

Contract

Realisatie

1.950

1.950

60.000

77.865

Tentoonstellingen:
4 grote tentoonstellingen
per jaar

4

4+

Educatieve programma’s

15

15+

Educatieve programma's
onderwijs

7

7

6
150-200

6+
200+

Openingstijden (voor publiek):

Bezoekersaantallen:

Talentontwikkeling
Projecten TextielLab

Toelichting
Openingstijden di t/m vr 10 – 17 uur,
zat & zon 12- 17 uur
feestdagen afwijkende openingstijden
Het TextielMuseum is in 2017 voortdurend positief
in het nieuws geweest hetgeen zijn effect op de
bezoekersaantallen niet heeft gemist.
Hoogtepunten waren: Koningsdag en de
tentoongestelde jurken van Koningin Maxima, de
campagne en het winnen van de Museum jaarprijs
en de verlening van het predicaat hofleverancier
voor het TextielLab.

Co-creatie/In het TextielLab (april 2016-maart
2017)

Rafelranden van Schoonheid (2016 tot eind
januari 2017)

Earth Matters (begin juni-eind november)

Ornamentale patronen; Trijpweefsels van de
Amsterdamse School (maart 2017- maart
2018)

Jazz Age (begin december 2017- mei 2018)

Oranje Boven (april 2017-juni 2017)
Diverse programma’s voor particulieren en
professionals.

Zie jaarverslag

Stadsmuseum Tilburg (inclusief Vincents Tekenlokaal)
Contractafspraken
Exploiteren van Stadsmuseum
Tilburg
Beheer onderhoud
Stadscollectie
Exploitatie vtl
Tentoonstellingen

Digitale omgevingen;
-“Geheugen van Tilburg en
“Tilburg Wiki”

Contract

Realisatie

Toelichting
Zie jaarverslag
Zie jaarverslag
Zie jaarverslag

2

2

Expositie VOLT tijdens
Museumweekend
De Nieuwe Vincent in
Kunstpodium T

Geheugen van Tilburg

Tilburg Wiki

Erfgoed Tilburg
(nieuw)
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Lezing

1

Evenementen

2

Educatieve programma’s

1

Aantal publicaties:

1

Lezing ‘Ontwikkeling van
kerken’ in kader van cyclus
lezingen rondom Tilburg
Maquette

VOLT-expositie tijdens
Nationaal
Museumweekend (zie
verslag)

Tien dagen op pad
voor de koning

Reguliere programma

Aanvang pilot
programma 4/5 mei
vieren en herdenken
Gerealiseerd

Bezoekers Vincents
Tekenlokaal

6.000

4358

Beheer/behoud Kessels
Collectie en financieel
bijdragen aan de
bestuurskosten van Stichting
Kessels

Regelen
beheer/
behoud
Financieel
bijdragen

gerealiseerd

Financieren
Heemkundekringen “Tilborch”
en “De Kleine Meierij”
Onderhouden expositie over
Kasteel Tilburg
Organisatie van
bijeenkomsten voor het
Erfgoednetwerk
Ontwikkelen van een
gemeenschappelijke
programmering door het
(mede)financieren van een
drietal erfgoedprojecten,
waarbij een voorwaarde voor
financiering is dat het
gezamenlijke projecten
betreft.
Ontwikkelen en introduceren
van een digitaal
erfgoedplatform met als doel
om de stad en elkaar te
informeren over voorgenomen
activiteiten
Inrichting van de governance

Doorbetalen
subsidie

gerealiseerd

Onderhouden

gerealiseerd

5

gerealiseerd

Zie jaarverslag

gerealiseerd

Zie verantwoording subsidie
erfgoedprojecten

gerealiseerd

Website Erfgoed Tilburg
www.erfgoedtilburg.nl
Nieuwsbrief Erfgoed Tilburg



Robben, P. e.a., Op zoek naar de
wortels van Oranje. Stickerboek
Koningsdag Tilburg 2017 (Tilburg
2017).

Bijgedragen aan totstandkoming
‘Kleine Encyclopedie. Tilburg
University 1927-2017 (Tilburg
2017).

Vier artikelen, zie Publicaties in
bijlage jaarverslag.
De verhuizingsactiviteiten van VTL
hebben een neerwaarts effect gehad op
het bezoekersaantal.
Collectie ondergebracht in Drögepand
Huur en servicekosten Drögepand
betaald.
Samenwerking op basis van
overeenkomst (2014)
Subsidie is doorbetaald aan Kessels

gerealiseerd
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van het netwerk waarin
gezamenlijk besloten wordt
over de besteding van het
erfgoedbudget.
Ontwikkeling van een
programma erfgoededucatie
door de erfgoedpartners

gerealiseerd

Begin gemaakt eind 2017 met het
programma 4 en 5 mei Herdenken en
Vieren. Eerste pilot in 2018. Daarna uit
te rollen naar komende jaren als
structureel programma.
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Bijlage Stichting Mommerskwartier: lezingen, openingen en bijeenkomsten – directie
Lezingen
14 februari 2017
Cubiss, Eindhoven, Nederland
Het museum is geen meneer meer (Collectioneren nieuwe stijl)
6-9 september 2017
International Museum Conference ‘Sustainable Dialogues, St. Petersburg, Rusland
Repositioning the museum and its emerging values for society
16-18 november 2017
UK Museums Association Conference, Manchester, Groot Brittanië
Repositioning the museum. Its emerging values for society and role in urban regeneration
9-10 december 2017
Techstyle Series 2.0: Fabpublic! – Talking about Textile, Community and PublicSspace, Hong Kong
How can a museum encourage the relationship between textile heritage and visitor?
Overig
12-13 mei 2017
Lille, Frankrijk
Werkbezoek
Georganiseerd door Dutch-French Network (RFN) en Lille European Metropolis (MEL), onderdeel van de 3daagse Hackathon “Relations between France and the Netherlands - How to ‘reset’ a European territory”
22-23 juni 2017
Milaan, Italië
Handelsmissie en staatsbezoek
Best practice presentatie binnen de culturele sector met als thema op het breukvlak van erfgoed & technologie
zowel aan de handelsmissie als aan het koningspaar. Een selectie van bijzondere en innovatieve projecten
passeerden de revue: het Zonnedoek - in samenwerking met Inside Outside; Archifolds in samenwerking met
Samira Boon en Cosmic Curtain, in samenwerking met Inside Outside, in opdracht van architectenbureau OMA.
26 oktober 2017
Dutch Design Week, Eindhoven, Nederland
Expertmeeting Crafts Council, Crafts Kwesties
13 oktober 2017
Uitblinkerslunch met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
14-17 december 2017
St. Petersburg, Rusland
ADD Awards 2017 for architects, designers and decorators, jurylid
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Bijlage: WNT-verantwoording 2017 Stichting Mommerskwartier

Per 1 januari 2014 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Mommerskwartier van
toepassing zijnde regelgeving:
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Mommerskwartier is € 181.000,00
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van
[Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen]; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden
10% van het bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1

Errol van de Werdt

Functie(s)
Duur dienstverband in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18
maanden werkzaam?

Algemeen Directeur
1/1 - 31/12
1,0
xx/nee
ja/xxx
n.v.t.

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 108.674
€ 16.695

Totaal bezoldiging

€ 125.369

Toepasselijk WNT-maximum
Motivering indien overschrijding:

€ 181.000
n.v.t.

Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband in 2016 (in fte)

1/1 – 31/12
1,0

Bezoldiging 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
Individueel WNT-maximum 2016

€ 103.723
€ 14.070
€ 117.793
€ 179.000
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Bijlage TextielMuseum: MarCom, tentoonstellingen, activiteiten, lezingen, bruiklenen
en aanwinsten
Marketing & Communicatie
In 2017 is een recordaantal bezoekers behaald van 77.865 (2016: 64.594).

Bezoekerscijfers per maand t.o.v. 2016
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Realisatie:

Vorig jaar:

Het klanttevredenheidscijfer bedroeg een mooie 8,6 t.o.v. een 8,5 in 2016. Het websitebezoek steeg 6% ten
opzichte van 2016 met een totaal van 329.141 bezoekers.
Campagnes
In 2017 is er campagne gevoerd rondom de volgende tentoonstellingen en evenementen:

Rafelranden van Schoonheid

Oranje Boven! Koninklijk Textiel

Oranje Boven! Meesterstukken

Stem op Ons! | Museumprijs 2017

Earth Matters

1920’s Jazz Age
Hierbij is primair ingezet op het creëren van zichtbaarheid en met behulp van beeldende media die invulling
kunnen geven aan ons gewenste imago. De mediamix die hiervoor is aangehouden bestond uit magazines,
outdoor, social media en televisie.
Secundair is ingezet op activatie door inzet van radio en samenwerkingen met activatie partners. De media- en
middelenmix die hiervoor is aangehouden bestond uit radio, social media en samenwerkingen met o.a. NS,
museumkaart en de Pont museum.
Ook is in 2017 weer actief ingezet op PR waardoor in totaal in 2017 de volgende free publicity gerealiseerd is:
PR waarde:
€ 3.053.523
Bereik (impressies):
137.000.000
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Aantal berichten: 11.658
Rafelranden van Schoonheid
3 december 2016 t/m 28 mei 2017
Media inzet:
Budget: €7.500,Kunst & Cultuur Magazines
Cultuurladder Dagbladen
Social media advertising
Outdoor Tilburg
Free publicity:
PR waarde:
Bereik (impressies):
Media:

€ 10.020
743.000
Stylink, Museumtijdschrift, fashionweek.nl, Modemuze, LINDA.

Oranje Boven!
1 april 2017 t/m 11 juni 2017
27 april 2017 t/m 11 juni 2017
Media Inzet:
Lokaal: Zakdoekenactie ‘Wuif mee op Koningsdag!’ & Koningsdag
Budget: €5.000,
Brabants Dagblad

Huis aan huis kranten

Outdoor Tilburg
Nationaal: Oranje Boven! Meesterstukken
Budget: €10.000,
NS stationsreclame




Radioreclame Ster & Cultuur
Cultuurladder dagbladen
Social media advertising

Free publicity:
PR waarde:
€ 533.846
Bereik (impressies):
23.000.000 impressies
Media:
NOS, RTL Nieuws, Telegraaf, BNR Nieuwsradio, Vrouw.nl, Nu.nl, Metronieuws,
Volkskrant, ELLE, Vogue, Algemeen Dagblad, Vorsten,
Libelle, Viva, ELLEgirl, Royalty Magazine, LINDA, TROUW, BN de Stem,
Omroep Brabant, Omroep Zeeland, 3FM, Nouveau, Beau Monde, Talkies
Magazine, Eindhovens Dagblad, PZC, De Gelderlander, MSN nieuws
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Stem op Ons! | Museumprijs 2017
Budget: €15.000,
Social advertising

Online advertising

Outdoor Tilburg

Stadsnieuws

Tilburgse Koerier
Free publicity:
PR waarde:
€ 174.293
Bereik (impressies):
9.000.000 impressies
Media:
Nu.nl, TROUW, NRC, RTL Koffietijd, Brabants Dagblad, Omroep Brabant,
Tilburgse Koerier, Fashion United, Volkskrant, Museumtijdschrift, Tilburg.com,
RTV Rijnmond, RTL Boulevard, Volkskrant, Marketingfuel, Het Parool, Telegraaf
Earth Matters
10 juni 2017 t/m 26 november 2017
Media Inzet:
Budget: €25.000,- (subsidie)
Voor Earth Matters is ingezet op duurzame campagnevoering door een printvrije mediacampagne bestaande uit:

Televisiereclame Ster & Cultuur

Social advertising
Free publicity:
PR waarde:
€ 66.643
Bereik (impressies):
1.700.000 impressies
Media:
Brabants Dagblad, Financieel Dagblad, ELLE, Stylink,
Hart magazine (BE), VPRO Radio, Link (vakblad), TxP
Magazine, Prins Bernhard Cultuur Fonds nieuwsbrief,
Tilburgse Koerier, Architectuur.nl, Arts & Nature blog,
KIJK gids, Fashionweek.nl
1920s Jazz Age
9 december 2017 t/m 27 mei 2018
Media Inzet:
Budget: €12.500,
Kunst & Cultuur Magazines

Radioreclame Ster & Cultuur

Cultuurladder dagbladen

Outdoor Tilburg

Social advertising

Influencers & bloggers
Free publicity (tm 20/01/2018):
PR-waarde:
€ 36.972
Bereik (impressies):
1.300.000 impressies
Media:
L’Officiel, Brabants Dagblad, NRC, ELLE, Elsevier
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Owned media 2017
Facebook
volgers:

Twitter volgers:

Nieuwsbrief
abonnees:

Instagram
volgers:

Januari

21556

4396

8122

4109

Februari

21630

4408

8136

4677

Maart

21937

4431

8136

5137

April

22710

4431

8123

5448

Mei

24723

4990

8133

6185

Juni

24770

4502

8369

6568

Juli

25243

4517

8383

6830

Augustus

25914

4536

8383

7041

September

26455

4538

8446

7493

Oktober

26906

4586

8557

8508

November

27226

4605

8548

8820

December

27429

4611

8584

9200

Evenementen 2017
Dutch Design Week
Het TextielMuseum was tijdens DDW – met dit jaar 335.000 bezoekers - aanwezig met een pop-up museum in de
Kazerne, waar ruim 40.000 bezoekers de presentatie bezochten.
Acties en Samenwerkingen

NS

Museumkaart

Libema

Albert Heijn

De Zonnebloem

Visit Brabant

Het Noordbrabants museum

De Pont museum
Ook vanuit lokale betrokkenheid en maatschappelijk oogpunt zijn er diverse samenwerkingen geweest in 2017,
waaronder:

Meedoenregeling Tilburg

Quiet

Vrijwilligers BedankTweek

Wijkkrant Tilburg Oud-Noord

Studenten Tilburg

City Marketing Tilburg
Overige hoogtepunten 2017

Samenwerkingsovereenkomst Rijksmuseum – TextielMuseum

Hofpredicaat voor TextielLab

Oranje Boven tentoonstelling

Winnen Bankgiro Loterij Museumprijs 2017 Design & Fashion

Earth Matters samengesteld door Lidewij Edelkoort

1e TV-commercial (Earth Matters)

Nieuwe collectie Studio Job by TextielMuseum

Pop-up presentatie Dutch Design Week

70.000e bezoeker (record behaald)

1920s Jazz Age tentoonstelling

Pilot influencer campagnes
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Kracht van het merk TextielMuseum
De firma Hendrik Beerda Brand Consultancy heeft de opdracht gekregen een strategische analyse te maken van
het merk TextielMuseum. Hendrik Beerda voert al jaren diverse onderzoeken uit naar merken in de culturele
sector. De aanbevelingen worden meegenomen in de conceptontwikkeling en planvorming rondom het
vernieuwingsprogramma. Wel moet worden opgemerkt dat de merkbekendheid van het TextielMuseum en het
winnen van de Museumprijs is toegenomen waardoor de resultaten niet geheel representatief zijn. Enkele
conclusies & aanbevelingen:

Op nationaal niveau heeft het TextielMuseum een bescheiden spontane bekendheid; in de provincie NoordBrabant kan 15% het merk spontaan noemen

In de provincie Noord-Brabant neemt het TextielMuseum de 17e positie in op de ranglijst van sterkste







cultuurmerken
Opvallend is dat het TextielMuseum onder bezoekers goed scoort op het gebied van waardering en
sfeerbeleving en het museum als creatief, sympathiek en uniek wordt gezien
Bezoekers geven aan dat er meer (inter)activiteit in het museum mag zijn, meer positieve aandacht in de
media en een betere geschiktheid voor kinderen
Het TextielMuseum heeft een stevige impuls op communicatievlak nodig, met PR en/of betaalde mediauitingen, om de (inhoudelijke en spontane) bekendheid een boost te geven en de waardering te laten stijgen
Door de bekendheid te stimuleren én enkele speerpunten uit het aanbod te selecteren, waaruit naar
voren komt dat het museum veel (leerzame) activiteiten biedt in een vriendelijke sfeer, kan het merk weer
in de top-5 van krachtigste museummerken van Noord-Brabant terugkeren; hierdoor zullen meer (nieuwe)
mensen het TextielMuseum in overweging nemen om te bezoeken
De huidige bezoekersgroep bestaat uit een voornamelijk ouder publiek. Om een jonger publiek aan te
trekken kan overwogen worden om het museum geschikter voor kinderen te maken

Subsidies en fondsen
Mede dankzij de steun van overheid en fondsen kan het TextielMuseum zijn activiteiten in 2017 realiseren:
Gemeente Tilburg
Provincie Noord-Brabant
Mondriaan Fonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
VSB Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting Vrienden TextielMuseum
Erfgoed Brabant
Stage- en werkervaringsplaatsen
Voor talenten (nationaal en internationaal) bestaat er de mogelijkheid om in de organisatie een langdurige stage –
variërend van drie maanden tot een half jaar – te lopen. De stagiaires in 2017 waren:
TextielLab:
8 Stagiaires van (internationale) vakopleidingen HBO
 Ronja Koster, University of Arts Berlin, Duitsland
 Tammy Langhinrichs, Royal Academy of Fine Arts Hamburg, Duitsland
 Ia Kahkonen, Aalto University School of Arts Helsinki, Finland
 Maija Jarviniemi, Aalto University of Arts Helsinki, Finland
 Kathryn Walters, University of Boras-Textile Design, Zweden
 Tanja Kirst, Royal Danish Academy of Fine Arts, Denemarken
 Lotte van Dijk, Artez weven/stalenarchief
10 Stagiaires van Nederlandse creatieve vakscholen MBO

Jannetje Verhelst, St. Lucas Boxtel, Nederland

Merel Koster, St. Lucas Boxtel, Nederland

Guusje Jeukens, St. Lucas Boxtel, Nederland
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Jeroen Diebels, St. Lucas Boxtel, Nederland
Jennifer van Bladel, ROC, Nederland
Renske Daman, ROC, Nederland
Jessie Kloks, ROC, Nederland
Sofia Mohammed, ROC, Nederland
Maaike Strijdhoven, ROC, Nederland
Demi Spijkerman, Cibap, Nederland

MuseumZaken









Eva Zandkuijl: Organisatie Design Contest en hand-en-spandiensten MarCom
Joost Nikkessen: meewerkstage Educatie en onderzoek mogelijkheden textiel VO-lessen
Amber Vonk: meewerkstagiaire (3e jaar HBO IEMES) - klein onderzoek gebruik social media, dashboard voor
social media statistieken, hand- en spandiensten MarCom.
Tiffany Schepers: begeleiding BeleefT-traject basisschool Cleijn Hasselt, ontwikkeling nieuwe BOprogramma's en voorbereidende les op BO-scholen
Roosje Barelds: afstudeerstage (MBO Assistent Communicatieadviseur) – organiseren
docentenmiddag/hand– en spandiensten t.b.v. social media/content.
Julia Kantelberg: VU Amsterdam, assistentie conservator Suzan Russeler, expositie en publicatie ‘Simply
Scandinavian’
Selina van Leeuwen: via Chef’s Level, een initiatief van de Gemeente Tilburg waarbij jongeren die, door
zware omstandigheden, niet mee kunnen draaien in het reguliere onderwijs de kans krijgen om een
Horecaopleiding te volgen en zo een doorstart te maken. Selina is na haar stageperiode blijven werken bij
het TextielCafé.

Tentoonstellingen 2017
Switch ǀ Dutch Design on the move
19 maart 2016 – 12 maart 2017
ǀ
Schitterend ǀ Damast en Glas van Klassiek tot Art Deco
12 november 2016 – 29 oktober 2017
Rafelranden van Schoonheid
03 december 2016 – 28 mei 2017
Co-Creatie ǀ In het TextielLab
24 april 2016 – 12 maart 2017
Oranje boven! ǀ Koninklijk Textiel – Gedenkdamast
01 april 2017 – 11 juni 2-17
Oranje Boven ǀ Koninklijk Textiel- Meesterstukken
27 april 2017 – 11 juni 2017
Ornamentale Patronen ǀ Trijpweefsels van de Amsterdamse School
25 maart 2017 – 04 maart 2018
Earth Matters, samengesteld door Lidewij Edelkoort & Philip Fimmano
10 juni 2017 – 26 november 2017
Stories ǀ Dutch Design Damast
11 november 2017 – 04 november 2018
1920s Jazz Age ǀ Fashion & Photographs
09 december 2017 – 27 mei 2018
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Externe presentatie TextielMuseum op de Dutch Design Week
Lancering nieuwe producten Studio Job by TextielMuseum
21 – 29 oktober 2017
Educatieve activiteiten
Basisonderwijs

De Museumfabriek (Historie en techniek centraal) (permanent)

Drie verschillende onderwijsprogramma’s met doorlopende leerlijn (draai mee, vilten, sashiko)(permanent)

Bezoek Wollendekenfabriek/TextielLab (permanent)

Museumschatjes (i.s.m. Erfgoed Noord-Brabant)

Programma KEIsTOF (permanent via Kunstbalie tot schooljaar 2017-2018)

Tentoonstelling met Basisschool Rendierhof

Rondleiding ‘Industrialisatie’

Rondleiding door het TextielLab

Rondleiding door de tentoonstellingen
Voortgezet Onderwijs

Verschillende onderwijsprogramma’s (Woven Story, Sashiko, Ontwerp een Lijn, Paper Fashion, Vilten)

Bezoek Wollendekenfabriek/TextielLab en workshops ‘Textielwarenkast” in de bibliotheeek

Talentontwikkelingsprogramma voor jongeren 13-18 jaar i.s.m. Kunstbende Noord-Brabant

Rondleiding ‘Industrialisatie’

Rondleiding door het TextielLab

Rondleiding door de tentoonstellingen
MBO

Vakmanschap en Ambacht (textieltechnieken en materialen) (permanent)

Textiel - leerwerkplaats (meerdaagse onderwijsprogramma’s) in TextielAcademie (permanent)

Naaiatelier i.s.m. ROC Tilburg (tijdelijk tot mei 2017)

HBO

Oriëntatiedagen voor Kunst- en Design academies (permanent)

Programma’s op maat (ontwerp en productie in het TextielLab) (permanent)

Afstudeerprojecten ontwikkelen in het Lab (permanent)
Volwasseneneducatie

Rondleiding ‘Industrialisatie’ (permanent)

Rondleiding door het TextielLab (permanent)

Rondleiding door de tentoonstellingen (permanent)

Diverse workshops (Vilten, Woven Stories, Sashiko) (permanent)

Masterclasses aansluitend bij tentoonstellingen (8 per tentoonstelling)
Individuele bezoekers kinderen & volwassen

Workshops op zondagen (elke 2 weken, het hele jaar door)

KunstKudde, knutselclub voor kinderen (6-12 jaar) op de laatste zaterdag van de maand (permanent)

Familiespeurtocht bij de tentoonstellingen (permanent)

ProefLab, een plek waar iedereen kan experimenteren met textiel (permanent)

Weefraem, leer de techniek van het weven (juli – december 2017)

Museum in een Boekje, voor kinderen tot 12 jaar (permanent)

Vakantieprogramma voor jong en oud; inloopworkshops en rondleidingen

Openingsweekenden tentoonstellingen; extra aanbod in het kader van een opening (1 per tentoonstelling)

OntdekT, i.s.m. Basisschool Cleijn Hasselt ontdekten leerlingen het museum (april 2017)
Evenementen

Design Contest
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Open Monumentendag
Museumweekend
Museum Kids Week

Lezingen

Symposium Kunst & Textiel Textielcommissie mei 2017, Caroline Boot en Suzan Rüsseler

Inleiding voorjaarsdag (en dagvoorzitter) mei 2017, Caroline Boot

Openingslezing tentoonstelling KUNSTSTOF, Stadsmuseum Wijchen januari 2017, Suzan Rüsseler

Lezing Craft kills? Over de spanning tussen textiel en kunst, Suzan Rüsseler

Lezing Bauhaus expertise dag 17 december in het TextielMuseum, Caroline Boot

Presentatie over the making of van de gebreide hoezen voor Sonos boxen (Soundskins) tijdens de Salone
del Mobile in Milaan, Sarena Huizinga (productontwikkeling breien).

Presentatie ‘projecten uitgevoerd in het TextielLab 2014 - 2017’ voor kunstenaars en professionals op
uitnodiging van de R-space Gallery in Ierland ter gelegenheid van de Linnen Biënnale in Lisburn in 2018, Stef
Miero (productontwikkelaar weven).

Martijn van Strien (garenexpert) gaf een lezing bij The Makers (maatpakken industrie) over de mogelijkheden
om in het TextielLab (duurzame) custom-stoffen te ontwikkelen.
Nevenactiviteiten

Creative Heroes Award voor samenwerking rondom de Archi Folds Studio Samira Boon, Theaters Tilburg
en TextielLab. Juryrapport: "Individueel is iedereen goed, maar de samenwerking maakt het verschil. Dit
project heeft alleen maar bestaansrecht in deze samenstelling, want niemand is inwisselbaar"
Organisatieontwikkeling
Medewerkers van het TextielLab en MuseumZaken hebben eind 2017 een training projectmatig werken afgerond.
In 2018 krijgt dit vervolg.
Publicaties

Lidewij Edelkoort en Philip Fimmano. Earth Matters. Parjis : uitgave in eigen beheer, 2017

Victoria Anastasyadis. Why not? I Sheila Hicks & the Dutch. Tilburg : TextielMuseum, 2017

Emma Järvenpää, Caroline Boot. Ornamentale patronen: trijpweefsels van de Amsterdamse School ca. 1910
tot 1935. Tilburg : TextielMuseum, 2017

Artikel: Suzan Rüsseler, ‘Craft kills. Over het spanningsveld tussen kunst, ambacht en textiel’, nog te
publiceren in Studies in Textiel.
Uitgaande bruiklenen


Museum Voorschoten, Voorschoten
Het Paapje, textiel met passie, 2017-02-04 - 2017-05-21
Selectie van 14 textielwerken en stalen van Het Paapje in Voorschoten.



Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar
Sluijters, Gestel, Kelder : de passie van verzamelaar Wim Selderbeek, 2017-02-17 - 2017-08-20
BK0581, Christine van Zeegen, Kunstnaaldwerk 'Uil', 1917
BK0804, Christine van Zeegen, Kunstnaaldwerk met knotwilgstam, 1912



Design museum Gent, Belgie
Rechts/Averechts, 2017-03-30 - 2017-10-01
14375a=b, Hella Jongerius, Bertjan Pot, 'Paravent' (#7), 2005
17776, Bertjan Pot, Moooi Carpets, ‘Amoeba’ uit de serie Signature Carpets, 2015
BK1046=BK1056, Bertjan Pot, Zes ‘Masks’, 2015



Openbare Bibliotheek Amsterdam
Modemuze@OBA, 2017-03-16 - 2017-05-31
15405, Borre Akkersdijk, TextielMuseum, 'Knitting 3d patterns' C2-BB01 (cape), 2011



Centraal Museum, Utrecht
Uit de mode - Het Costuum onzer Voorouders, 2017-07-07 - 2017-10-22
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15468, Borre Akkersdijk, TextielMuseum, 'Knitting 3d patterns' C2-BB06 (broekpak), 2011


Museum Fünf Kontinente, Munchen, Duitsland
Flow of Forms / Forms of Flow, 2017-02-02 - 2017-03-12
15438a, Studio Formafantasma (Andrea Trimarchi en Simone Farresin), ‘Asmara’, uit de serie 'Colony',
wandkleed, 2011



Museum Boxtel, Boxtel
Damastweverijen in Boxtel, 2017-05-06 - 2017-07-02
Verzameling van 18 stalen en werken van de firma W.J. van Hoogerwou & Zn. (Boxtel)



Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden
De versierde mens, 2017-09-04 - 2019-03-30
BK0981, Willemijn de Greef, Felieke van der Leest, Halssieraad 'Leguaan' uit de serie ‘Zuiderzeewerken II’,
2009
BK1080, Felieke van der Leest, Broche ‘Cradleboard Bambi’, 2013
BK1196, Ineke Heerkens, Halssieraad ‘Shifting Maas – Single Digit Thick’, 2015



Salone del Mobile Milano, Italie, 2017-04-04 - 2017-04-09
17926a, Studio Formafantasma (Andrea Trimarchi en Simone Farresin), ‘Light object’, 1 part, 2016-2017



Design museum Gent, Belgie
Maarten van Severen & Co. : Het Wilde Ding, 2017-05-18 - 2017-09-17
17276a=b, Christien Meindertsma, 'One sheep sweater', prototype, 2003
BK1113, Kusta Saaksi, TextioelMuseum, ‘Herbarium of Dreams’ uit de serie ‘Hypnopompic’, 2013



Stichting Rietveld & Ruys, Bergeijk
Eiland van goede smaak, 2017-04-06 - 2017-09-30
Fotomateriaal dessins 1-2-3 jurken, ontwerp Ulf Moritz, Weverij De Ploeg (Bergeijk), ontwerpen Catarina,
Barbara, Petronella, 1964-1967



Bruns B.V., Bergeijk
Weverij de Ploeg, 2017-06-01-2017-09-01
Selectie van 10 stalen van Weverij de Ploeg.



Noord-Veluws Museum, Nunspeet
Vrouwen uit de kunst! : kunstenaressen op de Veluwe 1880-1960, 2017-09-01 - 2018-03-04
Verzameling van 10 textielwerken van Kitty Fischer-van der Mijll Dekker.



La Triennale di Milano, Italie, 2017-06-15 - 2017-06-24
17731, Samira Boon, TextielMuseum, Super Folds (serie - fase 3), proeven 'Yoshimura Fold' (Dome),
inclusief stalen, 2014-2015
z. inv.nr. Inside Outside, TextielMuseum, Sample Quatar / Cosmic Curtain, 2014-2015



Kunsthaus Dresden, Duitsland
The Event of a Thread, 2017-09-01 - 2018-01-15
Lisbeth Oestreicher, Bauhausstalen, op karton, inv.nrs 08700e/p/t, 08756e/t, 08712



Neuens Museum Neurenberg, Duitsland
Ulf Moritz. Textiles Design - Stoffenentwurfe 1987-2017, 2017-09-29 - 2017-11-01
Verzameling van 13 stoffen van Ulf Moritz en Sahco Hesslein.



Van Abbemuseum, Eindhoven
Beyond Generations, 2017-10-07 - 2017-11-05
15332, Maarten Kolk, Guus Kusters, TextielMuseum, 'Waterloop-vis (makreel, zalmforel, rode poon,
zeebaars, wijting)' (L1-01), autonoom object, 2010
17199c, Ulf Moritz, Taunus Textildruck (Oberursel), Weverij de Ploeg (Bergeijk), Decoratiestof Past, Present
and Future, 1989
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Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, locatie: Strijp-S / DDW, Veemgebouw, zesde verdieping,
Eindhoven
Tentoonstelling over Akademie voor Industriele Vormgeving Eindhoven : de kiem voor de DDW, 2017-10-04 2017-12-03
Verzameling van 11 textielstalen van Fa. Herman Hart & Co., Amsterdam, en Ria van Eyk.

Aanwinsten
Beeldende Kunst


'Boek der vergetelheid', Tas, Jenna, 1985-1985, book object, langdurig bruikleen, inv.nr BK1236



'Verbinding X', Boddeke-Evers, Gonne, 1984-1984, kunstobject, schenking, inv.nr BK1237



'Verbinding', Boddeke-Evers, Gonne, 1984-1984, kunstobject, schenking, inv.nr BK1238



'Verbinding', Boddeke-Evers, Gonne, 1984-1984, kunstobject, schenking, inv.nr BK1239



'Verbinding', Boddeke-Evers, Gonne, 1984-1984, kunstobject, schenking, inv.nr BK1240



'Verbinding', Boddeke-Evers, Gonne, 1984-1984, kunstobject, schenking, inv.nr BK1241



'Verbinding', Boddeke-Evers, Gonne, 1984-1984, kunstobject, schenking, inv.nr BK1242



'Open Vierkant' uit de serie 'Verbindingen', Boddeke-Evers, Gonne, 1986-1986, kunstobject, schenking,
inv.nr BK1243



'Ronding VII' uit de serie 'Rondingen', Boddeke-Evers, Gonne, 1983-1983, kunstobject, schenking, inv.nr
BK1244



'Ronding VI' uit de serie 'Rondingen', Boddeke-Evers, Gonne, 1983-1983, kunstobject, schenking, inv.nr
BK1245



'Ronding' uit de serie 'Rondingen', Boddeke-Evers, Gonne, 1983-1983, kunstobject , schenking, inv.nr
BK1246



'Ronding IX' uit de serie 'Rondingen', Boddeke-Evers, Gonne, 1983-1983, kunstobject, schenking, inv.nr
BK1247



'Verbinding VI' uit de serie 'Verbindingen', Boddeke-Evers, Gonne, 1983-1983, kunstobject, schenking, inv.nr
BK1248



'Ronding' uit de serie 'Rondingen', Boddeke-Evers, Gonne, 1983-1983, kunstobject, schenking, inv.nr
BK1249



Ontwerpschetsen van getouwweefsels uit o.a. de series 'Rondingen' en 'Verbindingen', Boddeke-Evers,
Gonne, 1980-1993, ontwerptekening, schenking, inv.nr BK1250a=t



'Meena of punica granatum', Müller, Regula Maria, Glas, Van (Glasblazerij), 2015-2017, wandobject sieraad,
aankoop, inv.nr BK1251
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Maquette van de installatie 'Memory Unsettled', Braga, Célio, TextielMuseum, 2017-2017, installatie
maquette, schenking, inv.nr BK1252



'Abstract Browsing 16-10-07 (Facebook)', Rozendaal, Rafael, TextielMuseum, Van Oostendorp, 2016-2017,
aankoop, inv.nr BK1256



'Abstract Browsing 16-10-10 (Facebook Photo's)', Rozendaal, Rafael TextielMuseum Van Oostendorp, 20162017, aankoop, inv.nr BK1257



'Bellow', Lutgerink, Elke , 2017-2017, wandobject, aankoop, inv.nr BK1258



Zonder titel, Aladogan, Eylem, TextielMuseum, 2017-2018, wandkleed, aankoop, subsidie Mondriaan Fonds,
inv.nr BK1264



Zonder titel, Aladogan, Eylem, TextielMuseum, 2017-2018, wandkleed, aankoop, subsidie Mondriaan Fonds,
inv.nr BK1265



Zonder titel, Aladogan, Eylem, TextielMuseum, 2017-2018,wandkleed, ontwerp, aankoop, subsidie
Mondriaan Fondsinv.nr BK1266



Zonder titel, Aladogan, Eylem, TextielMuseum, 2017-2018, wandkleed, proef, aankoop, subsidie Mondriaan
Fonds, inv.nr BK1267



Zonder titel, Vulsma, Vincent, TextielMuseum, 2017-2018, nog in productie, opdracht, subsidie Mondriaan
Fonds, inv.nr BK1269



Zonder titel, Vulsma, Vincent TextielMuseum , 2017-2018, ontwerpen, nog in productie, opdracht, subsidie
Mondriaan Fonds, inv.nr BK1270



Zonder titel, Vulsma, Vincent TextielMuseum , 2017-2018, proeven, nog in productie, opdracht, subsidie
Mondriaan Fonds, inv.nr BK1271

Textielvormgeving


Grijs tafellaken 'Straalbreking' (dessinnr. 201), Lebeau, Chris Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van
(Eindhoven), 1932-1932, ontwerp, tafellaken, schenking, inv.nr 17929



Vlisco Recycled Carpet, Post, Simone, Vlisco (Helmond), Label/Breed, 2014-2015, vloerkleed, aankoop,
inv.nr 17930



Fibre Placement Lamp, Kaptein, Marleen, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), Label/Breed,
2015-2015, lamp, aankoop, inv.nr 17931a=c



Flax Chair, Meindertsma, Christien, Enkev, Label/Breed, 2015-2017, stoel, aankoop, inv.nr 17937



Flax Chair proefstaal vezelmat, Meindertsma, Christien, Enkev, Label/Breed, 2015-2017, proefstaal,
aankoop, inv.nr 17938



Geruite kledingstof (Tartan), AaBe Fabrieken, Koninklijke , 1970-1989, kledingstof, schenking, inv.nr
17939a=c



Streng van kettinggaren voor geblokte gordijnstof van paleis Soestdijk, Handweverij en Ontwerpatelier K. v.d.
Mijll Dekker (Nunspeet), 1937-193, garen, schenking, inv.nr 17940



Kledingstof 'Triptych' van Pablo Picasso, Picasso, Pablo White Stag (USA), 1963-1963 , kledingstof,
aankoop, inv.nr 17941
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Interieurtextiel 'Parade Sauvage', Léger, Fernand, Fuller & Co. (USA), 1955-1956, gordijnstof, aankoop,
inv.nr 17942



Ontwerptekening trijp 'Artifolua', Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening trijp, schenking, inv.nr
17943



Ontwerptekening loper in drie kleurstellingen, Woude, Sikko van der , 1930-1939, ontwerptekening,
schenking, inv.nr 17944



Ontwerptekening loper, Woude, Sikko van de , 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr 17945



Hoekontwerptekening Karpet Schetto, Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr
17946



Hoekontwerptekening Karpet, Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr 17947



Hoekontwerptekening Karpet, Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr 17948



Hoekontwerptekening Karpet, Woude, Sikko van der , 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr 17949



Hoekontwerptekening tapijt, Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr 17950



Ontwerptekening loper, Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr 17951



Hoekontwerptekening karpet, Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr 17952



Ontwerptekening loper, Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr 17953



Ontwerptekening loper, Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr
17954



Ontwerptekening loper, Woude, Sikko van der, 1930-1939 , ontwerptekening , schenking, inv.nr 17955



Hoekontwerptekening Corso, Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening, schenking, nv.nr 17956



Hoekontwerptekening karpet, Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr
17957



Ontwerptekening stukgoed, Woude, Sikko van der, 1930-1939, ontwerptekening, schenking, inv.nr 17958



Ontwerp behang, Woude, Sikko van der, 1950-1968 , ontwerptekening, schenking, inv.nr 17959



Ontwerptekening voor traploper, Woude, Sikko van der, 1960-1968, ontwerptekening, schenking, inv.nr
17960



Ontwerptekening interieur bioscoophal, Woude, Sikko van der, 1929-1929, ontwerptekening, schenking,
inv.nr 17961



Ontwerptekening interieur bioscoophal, Woude, Sikko van der, 1929-1939 , ontwerptekening interieur,
schenking, inv.nr 17962



Totaalconcept van stoel, 3d geprint en 10 stoffen, Scholten & Baijings, TextielMuseum, 2017-2017,
meubelstof, aankoop, inv.nr 17965a=k



Rok met dessin 'Evening enchantment', Chagall, Marc Fuller & Co. (USA), 1950-1959 ca, kleding rok,
schenking, inv.nr 18150
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Koningsdag zakdoek 2017, TextielMuseum, 2017-2017, zakdoek, museum, inv.nr 18151



Tafelkleed met abstract patroon in de stijl van de Amsterdamse School, Bergoss, Koninklijke Tapijtfabrieken
(?), 1915-1935 ca, tafelkleed, aankoop, inv.nr 18152



Kledingstof 'Birds', Picasso, Pablo, Fuller & Co. (USA), 1955-1955, kledingstof, aankoop, inv.nr 18153



'Skeleton', Studio Job, TextielMuseum, 2010-2015 ca, decoratiestof, museum, inv.nr 18154



Grofgeweven divankleed, Pelt, Bas van (toegeschreven), Paapje, Het (toegeschreven), 1930-1939,
divankleed, aankoop, inv.nr 18155



'Avantgarde' (black), dekbedovertrek met kussensloop in originele verpakking, Engelgeer, Mae, Hay, 20112011, dekbedovertrek, aankoop, inv.nr 18156a=d



'Avantgarde' (grey), sprei in originele verpakking, Engelgeer, Mae, Hay, 2011-2011, deken, aankoop, inv.nr
18157a=b



'Glasdoek progressieve randen in rood en blauw' (dessinnr. 400), Mijll Dekker, Kitty (Fischer-) van der, Dissel
& Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van (Eindhoven), 1935-1971, droogdoek, schenking, inv.nr 18158a=b



Servet met straalvormig motief, onbekend, 1930-1939, servet, schenking, inv.nr 18159



Tafellaken 'Sneeuwbes' (dessinnr. 606), Lebeau, Chris, Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van
(Eindhoven), 1910-1939, tafellaken, schenking, inv.nr 18160



Servet met Empire motieven, onbekend, 1800-1825, servet, schenking, inv.nr 18161



Vloerkleed 'Blend 2', Raw Color Nanimarquina , 2017-2017, vloerkleed, aankoop, inv.nr 18162



Kleurwikkels voor vloerkleed 'Blend 2', Raw Color, Nanimarquina, 2017-2017, vloerkleed, schenking, inv.nr
18163a=j



'Little Field of Flowers', Boontje, Tord, Nanimarquina, 2006-2017, vloerkleed, aankoop, inv.nr 18172



Getuft vloerkleed 'Hayon x Nani', Hayon, Jaime, Nanimarquina , 2017-2017, vloerkleed, aankoop, inv.nr
18173



Servet met bloemenmotieven, onbekend, 1875-1900, servet, schenking, inv.nr 18174



Tafellaken met Oranjeboommotief (?), onbekend, 1790-1800, tafellaken, schenking, inv.nr 18175



Servetten met bloem- en bladmotieven en keizerskroon, onbekend, 1725-1750 , servet, schenking, inv.nr
18176a=f



Tafelgoed, geïnspireerd op het verloren tapijt 'De Olifant' van Jeroen Bosch, Fabre, Jan, TextielMuseum,
2016-2016, tafelgoed, museum, inv.nr 18177a=c



Etiket van 'T WOONHUYS' uit Amsterdam, Klerk, Michel de (?), onbekend, 1920-1925, naametiket, aankoop,
inv.nr 18178



Stalenboek van wollen bekledingstoffen, AaBe Wollenstoffen- en Wollendekenfabrieken, Koninklijke (Tilburg)
(toegeschreven), 1970-1980 ca, stalenboek, schenking, inv.nr 18179



Ontwerpen van het tafelgoed, geïnspireerd op het verloren tapijt 'De Olifant' van Jeroen Bosch, Fabre, Jan,
TextielMuseum, 2016-2016, tafellaken, museum, inv.nr 18183a=c
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Stoelleuning met bedrukte trijp in de stijl van de Amsterdamse School, Woude, Sikko van der
(toegeschreven), Schellens & Marto, Eindhovensche Trijpfabrieken, 1920-1935, stoelbekleding, aankoop,
inv.nr 18184



Stalenboek 'Design your rugs' met tapijt '3805', Zweegman, Diek, Premsela Vonk (Amsterdam), Besouw
Tapijt, Van (Genemuiden), 1968-2017 ca), vloerkleed, aankoop, inv.nr 18185



Stalenboek 'the perfection of carpet' met tapijten '3801', '3802', '3805', '3808' en '3809', Zweegman, Diek,
Premsela Vonk (Amsterdam), Besouw Tapijt, Van (Genemuiden), 1968-2017 ca, vloerkleed, aankoop, inv.nr
18186a=b



Stalenboek 'the perfection of carpet' met tapijt '1803', Zweegman, Diek Premsela Vonk (Amsterdam),
Besouw Tapijt, Van (Genemuiden), 1968-2017 ca, vloerkleed, aankoop, inv.nr 18187



Stalenboek 'the perfection of carpet' met tapijt '1806', onbekend, Besouw Tapijt, Van (Genemuiden), -2017
uitvoering nog in 2017, vloerkleed, aankoop, inv.nr 18188



Stalenboek 'the perfection of carpet' met tapijt '4403', Zweegman, Diek, Premsela Vonk (Amsterdam),
Besouw Tapijt, Van (Genemuiden), 1968-2017 ca, vloerkleed, aankoop, inv.nr 18189



Stalenboek 'the perfection of carpet' met tapijt '4405', Zweegman, Diek, Premsela Vonk (Amsterdam),
Besouw Tapijt, Van (Genemuiden), 1968-2017 ca, vloerkleed, aankoop, inv.nr 18190



Stalenboek 'the perfection of carpet' met tapijt '6501', Zweegman, Diek, Premsela Vonk (Amsterdam),
Besouw Tapijt, Van (Genemuiden), 1968-2017 ca, vloerkleed, aankoop, inv.nr 18191



Trijp meubelstof met bloempatroon, Aronsen, Fanny Schellens, Léo , -2017, meubelstof, schenking, inv.nr
18192



Weefontwerpen van het tafelgoed 'Graffiti', Viktor&Rolf, TextielMuseum, 2014-2014, ontwerp tafelgoed,
museum, inv.nr 18193a=d




Weefontwerpen van droogdoeken 'Graffiti', Viktor&Rolf TextielMuseum, 2014-2014, ontwerp droogdoek,
museum, inv.nr 18194a=d



Badhanddoek 'Nederland Herrezen 1945 1955 Nederland herbouwd', Ferwerda, S. v/h J. Juchter
(Groningen) Stoomweverij v/h J.H. Meyerink en Zn., (Winterswijk) , 1955-1955, handdoek, schenking, inv.nr
18195



Badhanddoek 'De Nederlandsche Bank, Honderd Gulden', Stork, Seahorse (Hengelo), 1953-1953,handdoek,
inv.nr 18203



Deken met patroon in de stijl van de Art Deco, onbekend, 1940-1944 ca, deken, schenking, inv.nr 18208



Maarten Baas 101 Chair, Baas, Maarten, Kvadrat, Dijkmeijer, Frans, 2017-2017 stoel , aankoop, inv.nr
18209a=b



Vloerkleed met abstract patroon, Wenckebach-Lau, Loes, 1925-1939 , vloerkleed, schenking, inv.nr 18210



'Ciliophora', Baas, Maarten Nodus, 2017-2017 vloerkleed, aankoop, inv.nr 18211



Vloerkleed 'Hydrangea', Eijk, Kiki van Nodus, 2017-2017, vloerkleed, aankoop, inv.nr 18212



Vloerkleed 'Orchis', Eijk, Kiki van Nodus, 2017-2017, vloerkleed, aankoop, inv.nr 18213
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Vloerkleed uit het gastenrestaurant van Interpolis in Tilburg, Makkink & Bey, Studio Interpolis, 2001-2001
vloerkleed, schenking, inv.nr 18265



Vier stoelen uit het gastenrestaurant van Interpolis in Tilburg, Makkink & Bey, Studio Interpolis, 2001-2001,
stoel, schenking, inv.nr 18266a=d



Twee tafels uit het gastenrestaurant van Interpolis in Tilburg, Makkink & Bey, Studio Interpolis, 2001-2001
tafel, schenking, inv.nr 18267a=b



Lamp uit het gastenrestaurant van Interpolis in Tilburg, Makkink & Bey, Studio Interpolis, 2001-2001 , lamp,
schenking, inv.nr 18268



Gordijnpanels uit het gastenrestaurant van Interpolis in Tilburg, Makkink & Bey, Studio Interpolis, 2001-2001 ,
gordijn, schenking, inv.nr 18269a=



Servetten uit het gastenrestaurant van Interpolis in Tilburg, Makkink & Bey, Studio Interpolis, TextielMuseum,
2001-2001, servet, schenking, inv.nr 18270a=



Servetten uit het gastenrestaurant van Interpolis in Tilburg, Makkink & Bey, Studio Interpolis, TextielMuseum,
2001-2001, servet, schenking, inv.nr 18270a=d\



Publicatie 'Claudy Jongstra' met kunstwerk, Jongstra, Claudy Boom, Irma, 2017-2017, decoratiestof,
aankoop, inv.nr 18271a=d



'Koningsdamast', Taminiau, Jan TextielMuseum, 2010-2010, servet, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds,
inv.nr 18272



Tafellaken en servetten 'Zee', Visser, Leo Tirion & Carlier , 1920-1925 ca, servet, aankoop, inv.nr 18273a=g



'Doorstraalde blaeren' (dessinnr. 613), servet, Lebeau, Chris, Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van
(Eindhoven), 1932-1932, servet, aankoop, inv.nr 18274a=b



Productsheets (weefprogramma) voor de geweven lichtobjecten 'Ellips', 'Corner' en 'Halo', Formafantasma,
Studio (Andrea Trimarchi en Simone Farresin) TextielMuseum , 2016-2016 , verlichting, museum, inv.nr
18276a=c



Ontwerpen voor 'Koningsdamast', Taminiau, Jan TextielMuseum Tilburg, Audax , 2010-2010 , tafellaken
ontwerp, overdracht, inv.nr 18278



Proeven voor 'Koningsdamast', Taminiau, Jan TextielMuseum Tilburg, Audax , 2010-2010 , tafellaken proef,
overdracht, inv.nr 18279



Gordijnstof, Heijden, Joke van der Ploeg, Weverij De (Bergeijk) , gordijnstof, schenking, inv.nr 18280



Gordijnstof, Heijden, Joke van der, onbekend (Hamburg), gordijnstof, schenking, inv.nr 18281

Industrieel erfgoed


Koperen sproeier voor het bevochtigen van garens bij het weven, 1860-1860, garenbevochtiger, schenking,
inv.nr 13150



Drie glas-in-loodramen firma Krantz, Leiden, 1920-1940 ca, glas-in-lood , aankoop, inv.nr 13154a=c



Ontwerp voor affiche voor N.V. Weverijen G. Kerssemakers en Zn, Eindhoven, Akkermans, Louis, 1930-1930
ca, ontwerptekening, schenking, inv.nr 13156
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Vitrinekast 'Vlas en Linnen', leermiddel, schenking, inv.nr 13157



Vitrinekast 'De Kunstzijde', leermiddel, schenking, inv.nr 13158



Vitrinekast W. van der Eerden's Stoomlinnenweverijen, Boxtel, leermiddel, schenking, inv.nr 13159



Fotoserie Gebr. Diepen, Tilburg, 1908-1908, foto, schenking, inv.nr 13160=13166



Portret van Herman Diepen, 1940-1940, foto, schenking, inv.nr 13167



Portret van Armand Diepen, 1893-1893, foto, schenking, inv.nr 13168



Portret van Ign. Wouters, Vlijmen, Bernard van, 1951-1951, schilderij, schenking, inv.nr 13169



Oorkonde van Ign. Wouters, 1950-1950 ca, oorkonde, schenking, inv.nr 13170



Portret van C.I.A.M. Wouters, Asselbergs, Jan, 1988-1988, schilderij portret, schenking, inv.nr 13171



Vier glas-in-loodramen Brabantse Tricotagefabriek, Tilburg, 1958-1958, glas-in-lood, schenking, inv.nr
13172a=d



Portret van Hermanus Eras, 1900-1900 ca, schilderij, schenking, inv.nr 13173



Portret van Jacoba Eras-Brouwers, Welie, A. van, 1900-1900 ca, schilderij, schenking, inv.nr 13174

Filmmateriaal


Road to the fabric : interior projects in the TextielLab, Vigics, Amsterdam, TextielMuseum, 2016-2017 , video,
opdracht, subsidie SCI, inv.nr AV312a=d



Film collectieopdracht 'Jennifer Tee', Andriessen, Robert Tee, Jennifer, TextielMuseum, 2018-2018 in
productie, video, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr AV316



Film collectieopdracht 'Vincent Vulsma', Andriessen, Robert Vulsma, Vincent, TextielMuseum, 2018-2018, in
productie, video, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr AV317



Film collectieopdracht 'Eylem Aladogan', Andriessen, Robert Aladogan, Eylem, TextielMuseum, 2018-2018.
in productie, video, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr AV318



Film collectieopdracht 'Tanja Smeets', Andriessen, Robert Smeets, Tanja, TextielMuseum, 2018-2018 in
productie, video, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr AV319
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Bijlage Regionaal Archief Tilburg: Aanwinsten- en verliezenlijst gemeentearchivaris
Drimmelen
Verlies
2311. Vernietigbare stukken uit het archief van de R.K. Middenstandsvereniging te Made en van het Koninklijk
Nederlands Ondernemersverbond (KNOV) afdeling Made, 1940-1999,
1 meter
Vernietigd.
2339. Vernietigbare stukken uit het archief Gemeenschapshuis Stuivezand te Made,
0,375 meter
Vernietigd.
2344. Vernietigbare stukken uit het archief van de Vereniging Katholieke Vrouwen Organisatie gevestigd te
Wagenberg,
0,375 meter
Vernietigd.
2510. Vernietigbare stukken uit het archief van de Stichting Jachtraad Zwaluwen,
0,25 meter
Vernietigd.
Geertruidenberg
Archieven van voormalige gemeentebesturen:
- 2654 Gemeentebestuur van Geertruidenberg, 1981-1996, 16 meter;
- 2726 Gemeentebestuur van Raamsdonk, 1981-1996, 29 meter.
Aanvullingen op de archieven van de voormalige gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonk:
- 2658. Gemeentebestuur Geertruidenberg, 1928-1980, 0,5 meter;
- 2733. Gemeentebestuur Raamsdonk, 1930-1984, 0,75 meter;
- 2657. Burgerlijke stand van de gemeente Geertruidenberg, 0,45 meter
Geboorteregisters 1901-1930;
Huwelijksregisters 1931-1940;
Overlijdensregisters: 1961-1970.
- 2705. Burgerlijke stand van de gemeente Raamsdonk, 0,45 meter;
Geboorteregisters 1908-1917;
Huwelijksregisters 1933-1942;
Overlijdensregisters 1961-1965.
In totaal: 47,15 meter
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.
Gilze en Rijen
Verlies
2843. Vernietigbare stukken uit het archief van de R.K. Vereniging Het Wit-Gele Kruis te Gilze,
0,125 meter
Geretourneerd aan voormalige eigenaar.
Hilvarenbeek
409. Ets met de titel Zangersdag 1983 Diessen.
Geschonken door Stichting Noordwijkerhout van Toen. Aanwinsten- en verliezenlijst 2017 gemeentearchivaris 2
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1448. Edele Brabant, gezinsblad, voorzetting van "Brabantia Nostra".
Hoofdredacteur J. Naaijkens, Hilvarenbeek.
- Eerste jaargang nr, 1 augustus 1946 - nr. 26 juli 1947;
- Tweede jaargang, nr. 1, augustus 1947- nr. 27, juli 1948;
- Derde jaargang, nr. 1, augustus 1948 - nr. 22, juni 1949
Geschonken door de archivaris van het bisdom 's-Hertogenbosch aan de gemeentearchivaris.
1564. Aanvulling op de Hinderwetvergunningen van de voormalige gemeente Hilvarenbeek, 1935-1996, 1,25
meter.
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.
1570. Aanvulling op het archief van De Beekse Bergen.
Geschonken door Ruud Severijns.
Verlies
854. Vernietigbare stukken uit het archief van het Wit-Gele Kruis Diessen, 1 meter.
Vernietigd.
Opslag
1603. Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Hilvarenbeek, 4,375 meter;
- Geboorten 1913-2016;
- Huwelijken 1933-2016;
- Overlijden 1961-2016;
- Tienjaarlijkse tafels op huwelijken en echtscheidingen, partnerschappen en ontbonden partnerschappen en,
overlijdensakten 1971-2010 en een supplementenregister.
1604. Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Diessen, 2,125 meter;
- Geboorten 1921-1996;
- Huwelijken 1931-1996;
- Overlijden 1961-1996;
- Tienjaarlijkse tafels op geboorten, huwelijken en echtscheidingen en overlijdensakten 1971-1996 en een
supplementenregister.
1685. Persoonskaarten Hilvarenbeek 1939-1994, 1 meter;
1686. Persoonskaarten Diessen 1939-1994, 0,3 meter.
Totaal: 7,8 meter.
Loon op Zand
Archieven van de gemeente Loon op Zand:
- 1599. Hinderwetvergunningen Loon op Zand (1971) 1981-1996 (2001), 9,25 meter
- 1600. Gemeentebestuur Loon op Zand, (1971) 1981-1996 (2001), 81,875 meter
- 1676 Bouwvergunningen Loon op Zand 1981-1996, 44,75 meter
In totaal: 135,875 meter
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.
Opslag
1636. Woningkaarten, 1900-1982, 2.3 meter
1637. Persoonskaarten, 1939-1994, 12.3 meter.
In totaal: 14,6 meter
Oisterwijk
913, 915. Huwelijksregisters van de gemeente Oisterwijk 1921 –1950 en de gemeente Moergestel 1915 – 1950,
0,7 meter
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.
Aanvullingen op de archieven van de voormalige gemeente Oisterwijk:
- 863. Gemeentebestuur 1922-1970, 4 dossiers, 0 meter
- 1068. Collectie bouwvergunningen 1901-1970, 0,125 meter
- 1441. Gemeentebestuur 1971-1996, 0,75 meter
- 1442. Collectie bouwvergunningen 1971-1980, 3 dossiers
- 1465. Grondtransacties 1971-1996, 2 dossiers, 0 meter
Aanvullingen op de archieven van de voormalige gemeente Moergestel:
- 921. Gemeentebestuur 1931-1980, 1 dossier, 0 meter
- 1460. Gemeentebestuur 1981-1996, 4 dossiers
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In totaal: 1,575 meter
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.
1195. Ets van een interieur van een huis in Moergestel, 1916.
Geschonken door H.J. Elzinga aan de gemeentearchivaris.
1239. Glasnegatief vervaardigd door Fotopersbureau Het Zuiden van de brand van de Oisterwijkse
Lederfabriek,1929.
Geschonken door stadsarchivaris van 's-Hertogenbosch.
1639. Stichting Kringloopbedrijf Oisterwijk, 1993-2004, 0,125 meter.
Geschonken door dhr. Fassaert.
Oosterhout
Archieven van de gemeente Oosterhout:
- 2004. Registers van de Burgerlijke Stand, 1902-1964, 1 meter
Geboorteregisters 1902-1916;
Huwelijksregisters 1933-1944
Overlijdensregisters 1960-1964.
- 3171. Aanvulling op het archief van het gemeentebestuur Oosterhout, 1981-1990, 1,25 meter
Inventarisnummers 1876 t/m 1939.
- 3179. Bodemdossiers van de gemeente Oosterhout, 1981-1990, 0.5meter.
In totaal: 2,75 meter
Opslag
- 3180 Woningcartotheek, 1958-1988, 14.3 meter.
- 3181 Opslag persoonskaarten deel 1, 1939-1994, 14.6 meter.
- 3182 Opslag persoonskaarten deel 2, 1939-1994, 15.3 meter.
Totaal: 44,2 meter
Verlies
2078. Vernietigbare stukken uit het archief van de Schoolartsendienst Oosterhout, 1947-1977, 0,25 meter
Vernietigd.
Tilburg
168. Aanvulling op het archief van Drukkerij Bergmans, 1904-1984, 0,75 meter.
Geschonken aan de gemeentearchivaris.
272. 1 Aanvulling op het archief van de Tilburgse Voetbalvereniging Willem II, 1931-2006, afkomstig uit de
nalatenschap van Carel van Kruisselbergen (1927-2011)
0,4 meter
Geschonken door F. van Kruisselbergen aan gemeentearchivaris.
338. Huwelijkszegen van Paus Pius XI van Willem Laurey en Tonny Vorselaars, 1926.
Geschonken door Ad Vorselaars aan de gemeentearchivaris.
338. Kasboek van de Postduivenvereniging De Olijftak, 1904-1923, 1 deel
Geschonken door mevrouw Fokkema-Van Riel aan de gemeentearchivaris.
338. Bericht van Hans Blömer via het Nederlandsche Roode Kruis aan Geoge Dröge, 1945.
Geschonken door B. Naninck aan de gemeentearchivaris.
528. Agenda met dagboekaantekeningen van Jan van Esch uit Tilburg, 1944.
Geschonken door Hellie Mewe aan de gemeentearchivaris.
903. Woningkaarten Berkel-Enschot, 1941-1987 straatnamen S-Z, 0,3 meter.
In beheer overgedragen aan gemeentearchivaris.
1239. Diverse glasnegatieven van Fotopersbureau Het Zuiden, 1917-1941.
Geschonken door de stadarchivaris van 's-Hertogenbosch.
1420. Aanvulling op het familiearchief Van Ierlant, 1944.
Geschonken door mw. M. Ghering-van Ierlant aan de gemeentearchivaris.
1497. Bestuursacademie Noord-Brabant, (1964) 1966-1992, 3,375meter;
1498. Bestuursacademie Zuid-Nederland, 1991-2002, 5,75 meter;
1688. Vereffeningscommissie van de Bestuursacademie Zuid-Nederland, 1995-2017, 0,875 meter.
In totaal: 11,45 meter
Geschonken door het oud- bestuur aan de gemeentearchivaris.
1672. Archief van de Voetbalvereniging Ons Vios (Vooruitgang Is Ons Streven),
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1926–2016, 1,125 meter
Geschonken door het oud- bestuur aan de gemeentearchivaris.
1674. Foto van Celestina Philips (1871-1918), echtgenote van Everardus Herculeijns, 0,5 meter.
Geschonken door mw. C. van Heesch-van der Schoot aan de gemeentearchivaris.
1675. Documentatie over Miet van Puijenbroek (1914-1999), 1986-1996, 2 meter.
Geschonken door dhr. A. van Loon aan de gemeentearchivaris.
1677. Archief en documentatie van het Comité Indië-Monument Tilburg, 1997 - 2016, 0,125 meter
Geschonken door P. de Vet aan de gemeentearchivaris.
1687. Persoonlijk archief van Marianne C. van der Plas (1921-2015).
Geschonken aan de gemeentearchivaris.
Verlies
352. Delen van de collectie Ton van Leeuwen (1918-1978), 1 meter
Geretourneerd aan de familie.
310. Dubbelen van de luchtfoto's van de gemeente Tilburg Dienst Publieke Werken van 23 februari 1993,
vervaardigd door Hansa Luftbild, 2 meter
Vernietigd.
Verlies
187. Dubbelen uit het archief van het Nationaal Rampenfonds, actiecomité Tilburg watersnoodramp 1953-1954
0,25 meter.
Vernietigd.
Opslag
1684. Bodemdossiers 1997-2006, 73,25 meter.
5008. Archieven stadswinkels, 68,375 meter.
Totaal: 141,625 meter
Gemeente
Alphen-Chaam
Baarle-Nassau
Dongen
Drimmelen
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Goirle
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Loon op zand
Oisterwijk
Oosterhout
Oosterhout
Tilburg
Tilburg

0 meter
0 meter
0 meter
2 meter minder
47,15 meter meer
0,125 meter minder
0 meter
0,25 meter meer
7,8 meter opslag
135,875 meter
14,6 meter opslag
1,7 meter meer
2,5 meter meer
44,2 meter opslag
11,95 meter meer
141,625 meter opslag
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Bijlage Regionaal Archief Tilburg: overzicht digitalisering
Gemeente
Alpen-Chaam

Archieven en collecties
Burgerlijke stand - late vermeldingen Alphen en Riel, 2015-2016
Burgerlijke stand - late vermeldingen Chaam, 2015-2016
Scanning on demand (110 dossiers)

Baarle-Nassau

Burgerlijke stand - late vermeldingen Baarle-Nassau, 2015-2016
Scanning on demand (64 dossiers)

Dongen

Fotocollectie Betsie Cloin: 25 stuks
Notarieel Dongen, 1721-1935 (aanvulling)

Drimmelen

Burgerlijke stand - late vermeldingen Hooge en Lage Zwaluwe, 2016
Burgerlijke stand - late vermeldingen Made en Drimmelen, 2016
Burgerlijke stand - late vermeldingen Terheijden, 2016
Foto’s: 35 stuks
Notarieel Terheijden, 1569-1925
Notarieel Hooge en Lage Zwaluwe, 1812-1925

Geertruidenberg

Burgerlijke stand Geertruidenberg (aanvulling)
Burgerlijke stand Raamsdonk (aanvulling)
Notarieel Raamsdonk, 1587-1935

Gilze en Rijen

Burgerlijke stand - late vermeldingen Gilze en Rijen, 2014-2016
Foto’s: 11 stuks
Scanning on demand (2 dossiers)

Goirle

Scanning on demand (60 dossiers)

Hilvarenbeek

Burgerlijke stand - late vermeldingen Diessen, 2014-2016
Burgerlijke stand - late vermeldingen Hilvarenbeek, 2014-2016
Scanning on demand (7 dossiers)

Loon op Zand
Oisterwijk

Foto’s: 1 stuks
Scanning on demand (12 dossiers)

Oosterhout

Notarieel archief Oosterhout, 1612-1935
Scanning on demand (16 dossiers)

Tilburg

Burgerlijke stand - late vermeldingen Tilburg, 2016
Contracten gemeentearchivaris Tilburg
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Contracten gemeentearchivaris Berkel-Enschot
Contracten gemeentearchivaris Udenhout
Foto’s, diverse: 167 stuks
Fotocollectie Bertje Eigenraam: 1.009 stuks
Fotonegatieven Van Dusseldorp: 1.851 stuks
Fotostroken Dienst Publieke Werken Tilburg, 1976-1985 (284 stuks)
Gemeentebestuur Tilburg, 1938-1985
Gemeentebestuur Tilburg, 1938-1985, ingebonden notulen B&W en Raad
Notarieel Tilburg, 1926-1935 (repertoires)
Notarieel Tilburg, 1577-1935 (aanvulling)
Scanning on demand (3 dossiers)

Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC)
Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven (RHCE)
Noord-Hollands Archief

Voorlichting en rondleiding scanstraat
Voorlichting en rondleiding scanstraat
Voorlichting en rondleiding scanstraat
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Bijlage Stadsmuseum: Erfgoedfonds subsidieverantwoording 2017
Website www.erfgoedtilburg.nl

€ 14.125,00

Bijeenkomsten erfgoedcommunity

€ 1.749,00

Erfgoededucatie 4/5 mei

€ 5.295,00

Cobbenhagencenter Tv-documentaire en webinar ‘Wat zou jij doen?’.
Ferd van Gestel Concert vanaf de Goirkese kerktoren met ruim veertig muzikanten.

Stichting Straat in kader van project Tuinstraat.

€ 10.000,00
€ 900,00

€ 2.500,00

Peter van Gestel, Werkgroep de Torenklok versierde de klokkentoren van de Goirkese kerk.

€ 500,00

Chantal Rens materiaalgebruik voor expositie ‘gevonden voorwerpen’ i.s.m. BKKC, Kunstbalie,
Bibliotheek Tilburg Centrum en regionaal Archief Tilburg.

€ 416,00

Genietgroep met app SPOTTN013. ‘Koning AAN’ Koninklijke verhalen via de persoonlijke app.

€ 2.250,00

Vera Boonman, student journalistiek Fontys Hogescholen met Performance journalism over
Tweede Wereldoorlog.

€ 300,00

Blewscreen met app ‘Ontspoort’ in Spoorzone app over verhalen oud-NS-medewerkers.

€ 1.630,00

Stichting Pop Up Cinema Verzamelen verhalen voor Piushaven Wintergloed.

€ 1.000,00

Stichting Vrienden van de Tilburgse Beiaard subsidie concert 7 oktober 2017.

€ 1.000,00

Stichting Heemcentrum ’t Schoor boek ‘Over et Uudenhout’.

€ 1.500,00

Kaajbaandexpo Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen.

€ 1.890,00

‘Met andere ogen’. Expositie over Joden en Christenen Raad van Kerken Tilburg.

€ 2.500,00

Stichting Straat i.s.m. Stadsmuseum Tilburg 2018 Van Klooster tot Kwetterie.

€ 4.000,00

TOTAAL

€ 51.555,00
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Bijlage Stadsmuseum: publicaties, aanwinsten, bruiklenen, scholing en aanwezigheid
in de stad
Publicaties
Robben, P., 'Verbeelde impressies in nieuwe gemeentehuizen. Handel en Nijverheid zorgen voor kunstraadsel'
(Tijdschrift Tilburg 2017, nummer 2).
Robben, P., Interview 'Als de muren toch eens konden spreken. Pia van den Berg en Stadstraat013' (In Brabant
2017) 68-73.
Robben, P., e.a. Op zoek naar de wortels van Oranje. Stickerboek Koningsdag Tilburg 2017 (Tilburg 2017).
Robben, P., 'Koningshoeven en een 'pleziertuin'. Het erfgoed van koning Willem II' (Wijkkrant Koningshaven
2017).
Robben, P., 'Mijmering over Mondriaan in Tilburg. Internationale Tentoonstelling voor Nijverheid, Handel en
Kunst, 1913' (Tijdschrift Tilburg 2017).
Bijgedragen aan totstandkoming ‘Kleine Encyclopedie. Tilburg University 1927-2017 (Tilburg 2017).
Social media
Twitter:
Facebook:

@Stadsmuseum013:
@ErfgoedTilburg
Stadsmuseum Tilburg:
Erfgoed Tilburg;
Vincents Tekenlokaal:

1.200 volgend en 594 volgers
267 volgend, 121 volgers
1.355 vrienden
105 volgers
1209 vrienden

Aanwinsten
In 2017 werden de volgende objecten aan de Stadscollectie Tilburg toegevoegd:

Twee kruiken geschonken door Mw. Pierson.

Prent van een lancier uit 1837 geschonken door dhr. G. Heersche.
Bruiklenen
In december 2017 werd een bruikleen verzorgd aan het Peerke Donders Paviljoen met de volgende objecten:

SMT 00531 Houten maquette wevershuisje Peerke Donders

SMT Gipsen beeldje

SMT 00572 Kunststof beeldje

SMT 00574 Houten beeld

SMT 00631 / 10 Portretschildering Peerke Donders

SMT 00631 / 83 Plaquette

SMT 00692 A Geglazuurd beeld Peerke Donders
De stadscollectie in de media
De schilderijen SMT 00079, SMT 00337 van Adriaan de Lelie, Diederik Casper de Groot Jamin,
Margaretha Elisabeth de Groot, zijn afgebeeld in The Rijksmuseum Bulletin, Volume 65(2017) 1, p.14.
In de aanloop op Koningsdag zijn verschillende objecten uit de collectie getoond in de media:

een troffel en kalkbakje die gebruikt zijn bij de bouw van het paleis voor Koning Willem II

een toiletpot uit het Paleis-Raadhuis, daar neergezet voor Koningin Wilhelmina

het dodenmasker van Koning Willem II
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Colofon
Missie
Stichting Mommerskwartier is de koepelorganisatie die de instellingen TextielMuseum, Stadsmuseum Tilburg en
Regionaal Archief Tilburg ondersteunt in een goede uitvoering van hun taken. De ondersteunende activiteiten zijn
gebundeld in de eenheid Bedrijfsvoering. De organisatie heeft als ambitie om met al haar onderdelen
toonaangevend te zijn binnen de diverse onderdelen van de cultuursector.
De gemeente Tilburg is de belangrijkste financier en opdrachtgever voor Stichting Mommerskwartier en heeft de
stichting v.w.b. erfgoed en musea een sleutelrol toegekend in het regisseren van de samenwerking tussen
culturele en maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en particulieren teneinde de verhalen
van Tilburg te vertalen naar aansprekende presentaties.
Slagkracht zit in de instellingen, waarbij zelfstandigheid van handelen is geborgd in de koers en onderlinge
afspraken. Samenwerking tussen de eenheden wordt gestimuleerd, maar is geen noodzakelijke voorwaarde voor
het succes.
Bedrijfsvoering is ondersteunend, faciliterend, signalerend en adviserend voor de 3 instellingen. Bedrijfsvoering
richt zich daarbij op kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de organisatie, zodanig dat de doelen van de
instellingen worden behaald.
Uitgave van
Stichting Mommerskwartier, Postbus 4265, 5004 JG Tilburg
www.stichtingmommerskwartier.nl
Stichting Mommerskwartier
bestaat uit de instellingen:
TextielMuseum
Stadsmuseum Tilburg
Regionaal Archief Tilburg

www.TextielMuseum.nl
www.stadsmuseumtilburg.nl
www.regionaalarchieftilburg.nl

Tekst
Errol van de Werdt, Karel Heijs, Raad van Toezicht, Hebe Verstappen, Elles van Vegchel, Gert-Jan de Graaf,
Marloes Coppes, Jojanneke van Zandwijk, Laure Sauer
Verspreiding
Digitaal op de website van Stichting Mommerskwartier
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