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Het was best mogelijk dat een niets vermoedende toeschouwer het afgelopen jaar deze 

ijverige huisschilder op de ladder was tegengekomen.  

Jakob Passender had langs de sluis, een prachtig schilderij gemaakt ter ere van het Monet-

jaar. Een aanwinst voor de buurt vonden wij!  

Helaas waren andere schilders, die de graffiti-spuitbus hanteerden, dit een minder goed idee. 

Gelukkig heeft een groep vrijwilligers uit Zaandam Zuid zich aangemeld om het kunstwerk te 

herstellen. 

 

 

Stichting Monet in Zaandam 

         Jaarverslag 2021 
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De nieuwe weg voor Monet stevig doorgezet                                                     
In het jaar 2020 was het honderdvijftig jaar geleden dat de Franse schilder 

Claude Monet met zijn gezin voet zette op de drassige Zaanse grond. Aan zijn 

collega-schilders beschreef hij deze stap als volgt: “Er is hier genoeg te 

schilderen voor een heel leven, huizen in alle kleuren, molens bij honderden en 

verrukkelijke boten.”  

Voor het Bestuur van de Stichting Monet in Zaandam was de viering van het 

Monet-jaar een reden om de handen eens flink uit de mouwen te steken.  In dat 

jaar zou de Zaanstad moeten uitgroeien tot een “Monet-stad.”  

De kerngroep, onder andere bestaande uit Gemeente Zaanstad, Zaans Museum, 

Zaantheater, Fluxus, de Bullekerk, Marketing Zaanstad en het MonetAtelier 

kreeg de opdracht om er prachtige viering van te maken voor de hele 

Zaanstreek, die zijn weerslag zou hebben op de ruime omgeving.  

Helaas zijn we in het afgelopen jaar in het hele land getroffen door de corona en 

zijn varianten. De plannen van de konden minimaal worden uitgevoerd.  

In mei is het nieuwe bestuur van de Stichting Monet in Zaandam aangetreden. 

Voorzitter Els Bakker, Penningmeester Guus van Wifferen en secretaris  

Ursulien van Berge hebben de nieuwe weg voor Monet stevig doorgezet.  

 

 
       Monet-huiskamerconcert op 5 september 2021 

 

Binnen twee maanden tijd was het zaak dat we onze plannen zo goed mogelijk 

waar maakten. Door het bestuur, de coördinator Simone Ronchetti, en niet te 

vergeten: de vrijwilligers is er keihard gewerkt om een sprankelend programma 

te ontwikkelen. 
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Het programma opende op 2 juni op de Beatrixbrug bij het Monet-atelier en 

eindigde op 7 oktober met een succesvolle veiling in de Bullekerk. Verder in dit 

jaarverslag zullen we hier nog uitgebreid aandacht aan besteden.  

 

   
                     Plein Air schilderen op de Monetbrug op 12 juni 2021 

 

2021 Monetjaar goed verlopen maar het kan altijd beter! 

Doel van de Stichting Monet in 2021 was onder andere, om Monet nog 

nadrukkelijker op de kaart te zetten van Zaandam, Zaanstad en daarbuiten. 

En we zouden alle kunst- en erfgoedliefhebbers proberen hierbij te betrekken. 

Dus niet alleen in 2021, maar ook in de jaren daarna: Zaanstad als belangrijke 

mooie stad waarin Monet blijvend zichtbaar is en blijft. 

Direct na de opening verscheen een aparte Monet-editie van de Orkaan met 

minstens tien verhalen over alle activiteiten van onze stichting in samenspel met 

de kerngroep. Uiteraard is er een goede start gemaakt met dit streven, maar het 

kan beter en daar werken we dan ook aan.  

Onder andere dankzij de Corona-steun en de subsidie van Gemeente Zaanstad 

hebben we het hoofd boven water kunnen houden en daar zijn we uiteraard 

dankbaar voor. 
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Het MonetAtelier springlevend 

Vanuit en in het MonetAtelier zijn en worden er nieuwe programma’s 

ontwikkeld. De vaste onderdelen  die in het kalenderjaar 2022 steeds meer 

uitgewerkt worden  de replica’s van de Zaanse schilderijen van Monet vertoond 

en hierbij wordt het verhaal van Monet in Zaandam in vier talen verteld. Er is 

een historische kaart waarop de schilderijen zijn aangeduid en de veranderingen 

in de Zaanstreek. Er worden lezingen, wandelingen, boottochten, fietstochten, en 

fotografiewandelingen georganiseerd.  

Het atelier is vrij toegankelijk. Er komen veel buitenlandse bezoekers, een derde 

van het totaal, vanuit alle windstreken.  

Helaas is de toegankelijkheid en zichtbaarheid ons nog altijd een doorn in het 

oog. Het atelier is alleen voor kleine gezelschappen en cultuurmenu-lessen. 

 

Monet en corona  
In het jaar 2020 werden we net als alle andere musea en cultuurinstellingen 

zwaar op de proef gesteld door de coronapandemie. Een groot aantal 

beperkingen werd ons opgelegd, met als eindresultaat dat we het atelier moesten 

sluiten voor bezoekers. Voor een organisatie die voor een groot deel afhankelijk 

is van de merchandise, wandelingen en vrijwillige bijdragen van bezoekers was 

dit een grote slag. Bijna al onze inkomsten droogden op.  

 

Een grote inbreng van de vrijwilligers 

Een organisatie als de onze is sterk afhankelijk van vrijwilligers, die enthousiast 

samenwerken met het bestuur. Deze mensen zijn het onbetaalbare kapitaal van 

de Stichting. Allemaal hebben ze hun eigen contacten waar we als stichting 

dankbaar gebruik van kunnen maken. 

In de zware tijd tijdens de pandemie hebben we onze vrijwilligers node gemist, 

en zij ons. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag: september 2021, 

zijn er gelukkig meer versoepelingen mogelijk geworden. 

 

De Zaanse Gondel 
Op 8 oktober 2019, de datum dat Monet per boot uit de Zaanstreek vertrok, is de 

Zaanse Gondel gedoopt. De Gondel, een boot die ook te zien is op een Zaanse 

Monet, is ligt aan de steiger in de Zaan. Het is een open boot, die dagelijks door 

de vrijwilligers wordt leeggepompt. De bedoeling is dat we in de toekomst de 
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boot gaan inzetten in ons programma. maar dan moet hij eerst gebreeuwd 

worden. Hiervoor zoeken we op korte termijn een sponsor. 

 
 

Kerngetallen Stichting Monet in Zaandam 2020 
MonetAtelier * Bezoekers                   780 Nederland              597 

Buitenland             201 

Monet Wandelingen Aantal                          5 Deelnemers             20 

Educatie Cultuurmenu Groepen                    0 

Monet Nieuwsbrief Inschrijvers                                800 

Stg. Monet in de media Aantal Kranten                      2 

TV                              0 

Social Media Volgers Facebook              1000 

Instagram                400 

Minuutje Monet ** Weergave Website                   880 

You tube                2222 

Instagram               1805 

Verhuur Dagdelen                                      1 

 

*Het MonetAtelier was door de corona maatregelen gesloten van 16 maart 2020   

  tot 5 juni 2020 en van 3 november tot 31 december 2020. 

**Minuutje Monet is gestart op 2 april 2020. 

 

Overige activiteiten en evenementen 

Monetwandelingen en lezingen  

De Monetwandelingen vinden plaats onder leiding van ervaren Monetgidsen.  

Deelnemers geven zich van tevoren  op wanneer ze gepland zijn. 

Op afroep worden er lezingen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. 

 

Monetinspiratie/ Cultuurmenu  

Via Fluxus kunnen schoolklassen uit het basisonderwijs zich inschrijven via het 

cultuurmenu. Ook voor VMBO groepen zijn er lessen ontworpen. 

Het cultuurmenu-programma is bedacht voor verschillende leeftijdsgroepen. 

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen duren de lessen 1 tot 1 ½ uur. 
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De les start met een informatief filmpje in het atelier, daarna bekijken de 

kinderen de Zaanse Monets en vervolgens gaan ze naar buiten voor een les met 

verschillende tekenmaterialen.   

 

 
Voor het programma waren in het schooljaar 2020-2021, 36 groepen 

ingeschreven. In verband met corona moesten de lessen verplaatst worden naar 

het tweede deel van het schooljaar in 2021. 

De combinatie van kijken en aan het werk gaan, is een goede combinatie. 

Kinderen en leerkrachten reageren heel enthousiast op ons aanbod.  
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  Inspiratieavond voor de vrijwilligers 

In 2020 is er eenmalig een avond voor de vrijwilligers georganiseerd met de 

bedoeling om ze te inspireren voor een programma in het Monetjaar 2021 en 

verder professionalisering van het MonetAtelier. 

Mede door de uitbraak van de coronapandemie en de door het bestuur van  

2020, aangetrokken ‘deskundigen’ is de avond niet zo succesvol verlopen. Er is 

verder geen vervolg aan gegeven. 

 

Minuutje Monet  

Op initiatief van Simone Ronchetti zijn alle vrijwilligers benaderd om een 

Zaanse Monet uit te kiezen en hierover iets te vertellen. Dit was een zeer 

succesvolle activiteit. Alle verhaaltjes zijn gefilmd. Ze zijn te bekijken op onze 

website www.MonetinZaandam en Facebook. We merken dat daar veel 

belangstelling voor is. 

 

Op handen zijnde bestuurswisseling 

Om verschillende redenen hebben de zittende bestuursleden tijdens het jaar 2020 

te kennen gegeven dat ze op zoek waren naar een opvolger. Op het moment van 

schrijven van dit jaarverslag: juli 2021 zijn de beschikbare plekken in het 

bestuur weer opgevuld.  

Els Bakker is per 1 juni voorzitter. 

Secretaris: per 14 september Ursulien van Berge-Bakkum. 

Penningmeester: per 3 maart Guus van Wifferen. 

 

Publiciteit 

about:blank
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In de regionale kranten, via de website en de social media besteden we veel 

aandacht aan de activiteiten van de Stichting Monet in Zaandam.  

Via persberichten, redactionele artikelen en interviews  werd er regelmatig iets 

gepubliceerd. Zelfs in de Zaanse Verhalenbank. 

 

Nieuwsbrief 

In 2020 verstuurde de Monetstichting verschillende digitale nieuwsbrieven naar 

een kleine 750 e-mailadressen. In de nieuwsbrieven vertellen we over de laatste 

ontwikkelingen rond het Monetatelier en over de komende activiteiten.  

De nieuwsbrieven zijn terug te vinden via een link op de website. 

 
Website 

De website is geoptimaliseerd, onder andere met een Engelstalige homepage. Er 

is ook een webshop aan toegevoegd. 

www.monetinzaandam.nl 

Facebook 

De Facebookpagina van Monet in Zaandam is vanaf 2012 actief en heeft meer 

dan 1000 volgers. Met zekere regelmaat plaatsen we hierop berichten en 

aankondigingen.  

 

Financieel Verslag 2020 
De inkomsten uit activiteiten zijn ruim 60% gedaald van € 15,900,- in 2019 naar 

€ 6,200,-. De vaste kosten hebben we zoveel teruggebracht. Het is duidelijk dat 

de Stichting Monet in Zaandam voorlopig niet voldoende geld heeft. Om de 

begroting sluitend te krijgen doet de Stichting niet tevergeefs een beroep op de 

Gemeente Zaanstad.  

Op 10 augustus 2021 heeft Vork Accountants het exploitatieoverzicht van de 

Stichting Monet in Zaandam over het jaar 2020 opgesteld. Dit exploitatie-

overzicht is opgesteld door het bestuur in haar vergadering van 10 juli 2021. 

Het exploitatieoverzicht is als bijlage toegevoegd. 

 

Zie geoptimaliseerd financieel verslag in de aan u toegestuurde documenten  

 

Stichting Monet in Zaandam, bestuur en organisatie 

about:blank
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De ‘Stichting Monet in Zaandam’ is op 12 mei 2010 opgericht met als 

doelstelling: ‘Monet op de kaart te zetten van Zaandam’ en ‘Zaandam op de 

kaart te zetten van Monet’.  

In 2019 namen we afscheid genomen van onze voorzitter Gert Schouten. Hij 

was een van de initiatiefnemers van onze stichting en heeft met niet aflatende 

energie, creativiteit en enthousiasme Monet op de kaart gezet. Na vele jaren 

heeft hij ervoor gekozen om ruimte te scheppen voor andere activiteiten. 

Het bestuur 

In 2019 bestond het Monetbestuur uit de volgende personen: 

Dennis Straat   voorzitter; 

Cristine van der Heijden  secretaris; 

Sjoerd Cusveller    penningmeester. 

 
 

Comité van Aanbeveling 

Het Comité van Aanbeveling heeft de volgende leden: 

Dhr. Ruud Vreeman, voormalig burgemeester van Zaanstad 

Mw. Geke Faber, voormalig burgemeester van Zaanstad 

Dhr. Dick Emmer, voormalig wethouder van Zaanstad 

 

Raad van Advies  

De Raad van Advies heeft de volgende samenstelling:  

Dhr. Frank Duijn, zelfstandig jurist 

Dhr. Martijn Couwenhoven, Kunstenaar, schrijver en uitgever 

Dhr. Jacob Reitsma, voormalig voorzitter van de stichting Monet 

Dhr. Steven de Niet, directeur strategie Mindshare 

 

ANBI 

In september 2013 is de Stichting Monet in Zaandam erkend als ANBI instelling 

(Algemeen Nut Beogende Instellingen) waardoor giften aan de Stichting 

aftrekbaar van de belasting zijn geworden. Het RSIN-nummer is 8225.00.838. 

 

Vrienden van…. 

Vanaf eind 2014 is het mogelijk Vriend van de Stichting Monet in Zaandam te 

worden:    

Camille-Vriend    € 25 per jaar 

Monet-Vriend  € 100 per jaar 



11 
 

Jaarverslag 2020 stichting Monet in Zaandam 

 

In 2020 hebben we 20 vrienden. 

 

Kantooradres 

Stichting Monet in Zaandam 

Westzijde 14G 

1506 EE Zaandam  

 

 

 

 

 

Tenslotte 

2020 was een moeilijk jaar voor de Stichting Monet in Zaandam.  

Perikelen rond de organisatie van het Monetjaar in 2021, als het 150 jaar 

geleden is, dat Monet in Zaandam verbleef, zorgden voor onrust binnen onze 

stichting. Er was bovendien een probleem rond de transitie van een ‘werkend’  

 

bestuur naar een ‘sturend’ bestuur. Een beetje het verhaal van een tafellaken en 

servet, of pop en vriend. 

Maar ook de transitie van een door vrijwilligers gedreven organisatie naar een 

professionele organisatie. De vrijwilligers voelden zich duidelijk te weinig 

gehoord, het bestuur voelde zich onbegrepen.  

Daarbij kwam dan ook nog de coronapandemie die ons letterlijk en figuurlijk 

een poot dwars zat. 

  

Om verschillende redenen  hebben de zittende bestuursleden tijdens het jaar 

2020 te kennen gegeven dat ze op zoek waren naar een opvolger. 

 

Na een moeilijk jaar 2020 kijken we met veel genoegen  

door de OGEN VAN MONET in het jaar 2021. 
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