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1. Algemene gegevens
Bezoekadres van het Draaiorgelmuseum Haarlem

: Küppersweg 3,
2031 EA Haarlem

Telefoon (alleen tijdens openingsuren)

: (023) 526 25 00

Internet

: www.draaiorgelmuseum.org

E-mail

: info@draaiorgelmuseum.org

Correspondentieadres / secretariaat

: Küppersweg 3,
2031 EA Haarlem

E-mail

: info@draaiorgelmuseum.org
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2. Institutionele Basis
2.1 Juridische status
Het museum is de thuisbasis van de Stichting Stadsorgel Haarlem “Het Kunkels Orgel”,
waarvan de verkorte naam luidt: Stichting “Het Kunkels Orgel” (SKO). Hier, en van hier uit,
vinden alle activiteiten van de Stichting plaats. Onder andere:
 Tentoonstellen van de draaiorgelcollectie, het cultureel erfgoed van en voor de samenleving.
 Onderhoud en restauratie van de draaiorgelcollectie
 Organiseren van het traditionele jaarlijkse Haarlemse draaiorgelevenement
 Ontvangen en rondleiden van belangstellenden
 Wekelijkse draaiorgelconcerten (in de vorm van inloopmiddagen)
 Speciale concertavonden voor toeristen
 Het organiseren van themaconcerten rond het draaiorgel
 Het uitdragen van de belangstelling voor de draaiorgelcultuur d.m.v. lezingen en
presentaties
 Bewaren en toegankelijk maken van documentatie
 Zo mogelijk uitbreiden van de collectie
De Stichting is een rechtspersoon, opgericht op 28 maart 1962, statutair gevestigd te
Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41223751

2.2 Status van de collectie
De kerncollectie bestaat uit de navolgende draaiorgels:
 Het Kunkels Orgel
 De Jupiter
 De Grote Blauwe
 De Mortier
 De Carillon
 Raffin type R20 en
 Raffin type R31
 De Mariëlle
Deze orgels zijn alle eigendom van de Stichting.
Het Kunkels Orgel is in 2007 door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op
de lijst Wet tot bescherming cultuurbezit geplaatst.
Daarnaast heeft de Stichting enkele orgels in langdurige bruikleen van particulieren.
Voor al deze orgels zijn bruikleenovereenkomsten afgesloten.
 Marenghi (eigenaar J.K. de Ruijter, bestuurslid van de Stichting)
 De Zwarte Madonna (idem)
 Electronisch dansorgel (idem)
 Mortier (eigenaar J. Weima, voormalig bestuurslid van de Stichting)
 Wilhelm Bruder Söhne kermisorgel (eigenaar Elise Meddeler)
 De Pod (eigenaar Museum Speelklok te Utrecht)
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Tenslotte biedt het museum permanent onderdak aan een Compton-theaterorgel. Dit orgel
is eigendom van de Nederlandse Orgel Federatie (NOF). Het wordt zowel door de NOF
als door de SKO gebruikt. De wederzijdse rechten en plichten zijn contractueel
vastgelegd. De NOF is niet vertegenwoordigd in het bestuur van de SKO.

Het begin
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3. Financiële basis
3.1 Jaarrekeningen en begrotingen
Conform de statuten van de Stichting wordt jaarlijks vóór 1 april een financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar vervaardigd. Hierin wordt tevens een begroting voor
het nieuwe jaar opgenomen. Statutair dient deze jaarrekening ter controle aan de Afdeling
Haarlem van de Kring van Draaiorgelvrienden (KDV) verstrekt te worden. De KDV heeft
inmiddels geen plaatselijke afdelingen meer, controle van de jaarrekening vindt nu plaats
door het landelijke KDV-bestuur.
De jaarrekening wordt jaarlijks na gereedkomen ook toegezonden aan de Gemeente
Haarlem. Nadat controle door de KDV heeft plaatsgevonden wordt daarvan eveneens een
verslag/bewijs aan de gemeente verstrekt. De stichting heeft haar domicilie in de gemeente Haarlem die als zodanig de huisvestingsplaats van de stichting is en daarmee de
standplaats van de verzameling draaiorgels, waarmee het cultureel erfgoed vanuit haar
openbaar karakter toegankelijk is voor de samenleving van Haarlem en omstreken.

3.2 Financiële garanties
De Stichting en haar museum beschikken slechts in zeer beperkte mate over financiële
garanties die de exploitatie van het museum waarborgen.
De verhuizing, rond de jaarwisseling 2003/2004, naar het nieuwe en veel duurdere gebouw aan de Küppersweg heeft het noodzakelijk gemaakt dat de gemeente Haarlem een
financiële bijdrage leverde voor betaling van de huur. Door de gemeente is in de raadsvergadering mondeling toegezegd dat deze steun gedurende zeker 10 jaar verleend zal
worden, deze steun zal echter elk jaar verminderd worden. Jaarlijks moest deze subsidie
echter opnieuw worden aangevraagd waarna de gemeente de aanvraag beoordeelde en
via de begroting voorstelde aan de gemeenteraad. Na de begrotingsbehandeling door de
gemeenteraad bestond er zekerheid over het al dan niet ontvangen van (huur)subsidie
voor het komende jaar en de hoogte van het bedrag. E.e.a. maakte het noodzakelijk dat
de Stichting steeds een reserve aanhield om, in geval van geen of aanzienlijk minder subsidie, in ieder geval nog enkele maanden de huur van het gebouw te kunnen opbrengen.
Als gevolg van de in 2011 aangekondigde bezuinigingen op culturele instellingen en het
ten gevolge daarvan stopzetten van de subsidie aan SKO per 2013, heeft SKO een plan
ontworpen dat het mogelijk maakte om met behulp van de gemeente (een jaar extra subsidie), een actie onder de donateurs en de medewerking van de eigenaren van het gebouw en de hypotheekverlener, het pand in eigendom te verkrijgen. Op 29 juli 2011 werd
bij de notaris de koopovereenkomst getekend. Hierdoor werden de hoge huurlasten ingeruild voor de aanzienlijk lagere rente- en aflossingslasten.
De inkomsten van de Stichting worden voor een aanzienlijk deel gegenereerd uit verkoop
van consumpties, opbrengst van de mans tijdens de openingsuren van het museum en
verkoop van souvenirs. Daarnaast beschikt de Stichting over een vaste groep van ca. 300
donateurs die jaarlijks een bijdrage leveren welke varieert tot enkele honderden Euro per
donateur.
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3.3 Toekomst financiën
Sedert het betrekken van het nieuwe gebouw wordt meer en meer getracht om buiten de
standaard openingstijden speciale evenementen/arrangementen te bieden aan daarvoor
betalende bezoekers. In de loop der jaren is hieraan actief gewerkt met gunstig resultaat.
Gezien de tot medio 2011 geldende situatie van afnemende subsidie door de gemeente
(en het feit dat slechts één subsidiegever een toch wel erg smalle en wankele basis is)
werd en wordt nog steeds getracht bij diverse instanties, instellingen en particulieren ook
andere geldbronnen aan te boren voor zowel structurele inkomsten als ook voor incidentele bijdragen ten behoeve van bijvoorbeeld speciale projecten als restauratie van orgels. De
overige noodzakelijke middelen worden bijeengespaard uit de inkomsten van de Stichting.
De (organisatie van) de traditionele jaarlijkse Haarlemse draaiorgelmanifestatie werd tot
en met 2006 grotendeels door de gemeente Haarlem betaald. In de Cultuurnota 20052008 is deze subsidie geschrapt zodat voor deze manifestatie op andere wijze dekking
gezocht moest worden.
Met ingang van 2008 vindt dit evenement in het centrum van Haarlem plaats onder de
naam “Internationaal Draaiorgelevenement Haarlem Draait Door” (HDD), waarbij de gemeente een grote sponsor is èn heeft aangegeven in HDD een welkome en nuttige aanvulling te zien op het cultureel gebied in Haarlem.
In de komende jaren zal SKO actief blijven in het zoeken naar bronnen van inkomsten.
Hierbij zal ook worden onderzocht in hoeverre Crowd Funding kansrijk is om specifieke
restauratieprojecten financieel te ondersteunen. Verder zal doorgegaan worden op de weg
om het Draaiorgelmuseum aan te bieden als bijzondere locatie voor het houden van feesten, evenementen, bedrijfsmeetings etc. Er wordt gedacht aan verbreding van arrangementen met rondvaarten busreizen met eventuele lunchverzorging onder de vrolijke klanken van een draaiorgel. Ook wordt bezien of het mogelijk is een combinatie met het NZH
Vervoermuseum te organiseren waardoor beide musea een meerwaarde kunnen
verkrijgen vanuit een samenwerkingsverband.

De twee peilers onder de financiering van SKO zullen ook in de komende jaren blijven de
inkomsten van de donateurs en van de kantineomzet in het Museum.
In dit verband heeft het bestuur in haar vergadering van 18 december 2015 het besluit genomen een verhoging van consumptieprijzen per 1 januari 2016 door te voeren alsmede
een verhoging van de prijzen van rondleidingen (zowel standaard als met lunch), de entree voor Cubaanse avond en de 50er-jaren avond.
Ook is besloten de jaarlijkse minimum donatie per 1 januari 2017 te verhogen van € 15.00
naar € 17.50. Voor donateurs geldt hierbij overigens wel een bonusvoordeel:
 gratis toegang tot de 50er- jaren avond,
 gratis toegang tot de Cubaanse avond (en overige te organiseren avonden),
 korting bij alle door de NOF georganiseerde concerten (dus ook elders in het land),
 1 jaarlijks gratis bezoek aan het museum Speelklok in Utrecht.
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4. Beleid
De doelstelling van de Stichting, zoals vastgelegd in artikel 2 van de statuten luidt:
“De stichting heeft ten doel
het wekken van belangstelling voor - en het brengen
van - orgelmuziek door mechanische
orgelinstrumenten, een en ander in de ruimste zin des woords. Zij tracht
haar doel te bereiken door
het verkrijgen in eigendom of
gebruik van een of meer
concertorgels, het onderhouden, exploiteren en bezigen
daarvan en het verrichten
van al hetgeen daarmede in
de ruimste zin verband
houdt.”
Het Kunkels Orgel zoals het in 1958 werd aangetroffen. Het
begin van een langdurige restauratie die uiteindelijk resulteerde in…

a. Verwezenlijking van de doelstelling
Om te beantwoorden aan haar doelstelling heeft de Stichting sedert haar oprichting een
vijftal grote en drie kleine draaiorgels in eigendom verworven. Pronkstuk van deze collectie
is de naamgever van de Stichting, het Kunkels Orgel. Dit is Nederlands grootste concertdraaiorgel. Ter completering van deze collectie én om redenen van variatie heeft de Stichting enkele draaiorgels in langdurige bruikleen gekregen (de bruikleen en de van kracht
zijnde voorwaarden zijn per instrument in een bruikleenovereenkomst vastgelegd), en is er
een theaterorgel aan de collectie toegevoegd. Uitbreiding van het eigendom van de Stichting vond voor het laatst plaats in 1992. In dat jaar kon een draaiorgel worden aangekocht
dat al sinds de opening van het museum in 1969 als bruikleenorgel deel uitmaakte van de
collectie.
In oktober 1969 kon van de gemeente Haarlem een ruimte gehuurd worden aan de Werfstraat in Haarlem. Hierin werd de draaiorgelcollectie opgesteld en konden ongestoord wekelijks concerten gegeven worden. Dit gebouw werd door de gemeente verkocht (inclusief
sloopvergunning ervoor) zodat rond de jaarwisseling 2003/2004 het huidige gebouw Küppersweg 3 te Haarlem (industriegebied Waarderpolder) betrokken werd.
Het streven is om regelmatig, als uitbreiding van de vaste draaiorgelcollectie, een zogenaamd “gastorgel” aan de wekelijkse zondagse concerten te laten deelnemen. Dit is
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steeds een orgel uit een willekeurige plaats in Nederland dat doorgaans nog steeds op
straat gebruikt wordt. Dit orgel krijgt extra speeltijd om de liefhebbers de mogelijkheid te
geven het eens rustig te kunnen beluisteren.
De instrumenten van de Stichting zelf worden in eigen beheer onderhouden en gerestaureerd. Het in 1992 in eigendom gekregen orgel Jupiter werd in de periode maart 2001 tot
april 2002 volledig gerestaureerd. Deze werkzaamheden werden, gezien de omvang daarvan, niet zelf uitgevoerd doch uitbesteed aan een viertal gespecialiseerde bedrijven. De
totale kosten daarvan (ca. €45.000,00) werden voor het overgrote deel bijeengespaard uit
speciaal daarvoor ontvangen giften.
Het gebouw Werfstraat werd de laatste jaren al niet meer onderhouden door eerst de gemeente en daarna de nieuwe eigenaar. De daardoor snel verslechterende klimatologische
omstandigheden (met name vochtoverlast door de vele lekkages en de onmogelijkheid
nog te verwarmen) hebben de collectie geen goed gedaan, de instrumenten hebben aanzienlijke te lijden gehad. Het grote Kunkels Orgel (waarvan bij demontage ten tijde van de
verhuizing grote
delen beschimmeld bleken te
zijn) heeft al direct na de verhuizing een ingrijpende restauratie ondergaan.
Ook aan het grote Mortier orgel is
veel werk verricht, maar een
grote restauratie
is noodzakelijk.
Vooralsnog ontbreekt het de
Stichting aan de
… plaatsing op de WBC-lijst in 2007.
middelen daartoe
zodat dit instrument slechts door veel extra aandacht op een acceptabel spelend niveau gehouden kan
worden.
Voor het front van het orgel de Carillon is een schilderbeurt zeer wenselijk.
Het orgel de Grote Blauwe is in de periode 2010/2011 geheel gerestaureerd. De restauratie is mede mogelijk gemaakt door subsidies van met name het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud en de stichting Zabawas.

b. Doelgroep(en)
Onze kracht ligt in het feit dat wij een niet statisch museum zijn en in de laagdrempeligheid
die het voor eenieder mogelijk maakt ons museum te bezoeken. De wekelijkse zondagse
speeldagen worden voor het grootste gedeelte bezocht door mensen die zich beroepsmaIBAN NL15 INGB 0003 1350 81 tnv Penningmeester Stichting het Kunkelsorgel
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tig of uit liefhebberij met draaiorgels bezighouden. Doordat er geen entree geheven wordt
is in de loop der jaren de min of meer vaste groep zondagse bezoekers uitgebreid met een
aanzienlijk aantal geestelijk gehandicapten die, naar gebleken is, bijzonder genieten van
de muziek en de sfeer. Mogelijkheid wordt bezien de branche (gehandicaptenzorg Nederland) attenderen op deze mogelijkheid.
Tevens bezoeken gedurende deze zondagmiddagconcerten veel onbekenden het museum, aangelokt door onze website, folders, publicaties, reclameborden, evenementen c.q.
thema-avonden of mond-tot-mond reclame. Zij worden bij binnenkomst door één van de
aanwezige bestuursleden of vrijwilligers opgevangen en rondgeleid en ontvangen een
brochure en de museumfolder.
Het niet heffen van entree heeft diverse redenen met name voor en door de samenleving:
 Als eerste wordt uitgegaan van het ook bij een op straat spelend orgel geldend
principe: de toehoorder geeft een bijdrage indien hij het gebodene waardeert.
 Daarnaast hebben wij in de loop der jaren ervaren dat de omzet van en winst uit de
verkoop van consumpties aanmerkelijk afneemt indien bij binnenkomst entree betaald moet worden. Deze afname bleek op geen enkele wijze gecompenseerd te
worden door de opbrengst van de entreegelden.
 Het heffen van entree zou een aantasting betekenen van onze laagdrempeligheid.
Juist het feit dat men gratis kan komen luisteren maakt het voor veel financieel of
anderszins zwakkeren in onze samenleving mogelijk ons te bezoeken en van de
muziek te genieten.
 Tenslotte betekent het heffen van entree dat er een ruimte voor een kassa gecreëerd moet worden en dat er continu een medewerker bij een kassa zou moeten zitten. Wij beschikken simpelweg niet over voldoende mensen om ook deze taak er
nog bij te nemen.
Bij elk contact met voor ons nieuwe bezoekers in ons museum wordt hen wel uitgelegd dat
zij weliswaar geen entree hoeven te betalen doch dat wij zonder geld niet kunnen bestaan.
Hen wordt gewezen op de inkomsten die wij genereren uit de verkoop van souvenirs en
consumptieverkoop, op de collectebus die met enige regelmaat rondgaat en op de grote
collectebus op de balie van de consumptieverkoop.
In de periode maart tot en met september van elk jaar wordt op elke donderdagavond aan
buitenlandse toeristen de gelegenheid tot een speciaal op hen gericht concert geboden.
Het betreft hier toeristen die per salonboot Haarlem aandoen en die na afloop van de
koopavond komen luisteren. Op deze avonden wordt in een korte toespraak het één en
ander over de instrumenten en de Stichting uitgelegd (tevens wordt gratis een in het Engels gestelde brochure aan geïnteresseerden beschikbaar gesteld) waarna op elk van de
aanwezige orgels enkele boeken gespeeld worden. Tot besluit krijgt ieder de gelegenheid
zelf aan een orgel te draaien om zodoende te ervaren hoe zwaar en moeilijk dit is.
Bij voldoende belangstelling worden thema-avonden georganiseerd, doorgaans in de vorm
van speciale concerten. Deze concerten kunnen in het teken van slechts één orgel staan
doch kunnen ook op meerdere orgels plaatsvinden waarbij de gespeelde muziek in het
teken van bijvoorbeeld een componist, een arrangeur of een ander thema staat. Getracht
wordt hier meer lokale en regionale aandacht aan te besteden.
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Speciale avonden zijn ook de Cubaanse Avond met medewerking van een authentiek in
Cuba gebouwd draaiorgel waarbij een percussiegroep optreedt en een avond met muziek
uit de 50-er jaren met optreden van een Rock-a billyband. Dergelijke concerten zijn voor
donateurs gratis, anderen betalen toegang.
Daarnaast houden wij enkele malen per jaar een zondagmiddagconcert in de vorm van
een thema-middag zoals een Klassieke Middag en een Franse- of Belgische Middag. Uiteraard is er een zondag in het teken van Sint Nicolaas en een zondag in het teken van
Kerst. Er is echter ook minimaal één maal per jaar een zondag die in het teken staat van
de bloeitijd van het Nederlandse straatorgel: de periode tussen de beide wereldoorlogen.
Er wordt dan een speciale tentoonstelling opgezet met (draaiorgel)gebruiksvoorwerpen uit
die tijd en het publiek wordt opgeroepen zoveel mogelijk in aangepaste kledij te komen.
Naast deze openbare concerten bieden wij de mogelijkheid om in besloten kring concerten
te beluisteren. Een ieder die op dat gebied wensen heeft kan deze kenbaar maken en wij
trachten aan die wensen zoveel mogelijk te voldoen (in dergelijke arrangementen is eventueel zelfs een eenvoudige maaltijd mogelijk). Voorwaarde is wel steeds dat de betreffende groep uit tenminste 15 betalende bezoekers bestaat.
Enkele malen per jaar worden speciale op kinderen gerichte educatieve middagen gehouden. Naast educatie is er
uiteraard ruimte voor ontspanning. De kinderen krijgen de gelegenheid tot het
inkleuren van een kleurplaat
(uiteraard met het draaiorgel
als onderwerp), het bouwen
van een draaiorgelbouwplaat, er wordt een verhaal
voorgelezen of een voorstelling opgevoerd (beide uiteraard ook rond het thema
draaiorgel), er wordt uitleg
gegeven over de werking
van een draaiorgel en over
het maken van draaiorgelboeken, de kinderen mogen
zelf aan een orgeltje draaien
en krijgen dan een orgeldraaierdiploma, de kinderen
krijgen ook de gelegenheid
tot het zelf afmaken van een
draaiorgelboekje waarvan de
werking meteen dat daarna
gezien en gehoord kan worden.
Dergelijke educatieve kindermiddagen vinden plaats voor
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besloten groepen op afspraak (bijvoorbeeld school-reisjes) maar ook tijdens schoolvakanties voor de jeugd uit de regio.
Bij deze laatste kindermiddagen trachten we steeds in te spelen op een actueel Haarlems
thema (bijvoorbeeld Italië). Bij schoolreisjes kan de betreffende school het kader aangeven
waarbinnen de middag plaatsvindt.
Voor deze kindermiddagen wordt een aangepaste (lagere) entree geheven.
Vanaf 2007 worden enkele malen per jaar speciale concerten gegeven op het Compton
theaterorgel, doorgaans op de zaterdagmiddag. Deze concerten worden georganiseerd
door NOF als eigenaar van dit orgel. Voor deze concerten wordt entree geheven waarbij
leden van de NOF en donateurs van de SKO tegen een gereduceerd tarief worden toegelaten. De recette van deze middagen is voor de NOF, de opbrengst van de bestedingen
aan consumpties komt toe aan de SKO.
Het hoeven niet altijd concerten te zijn waarvoor het museum buiten de reguliere tijden
wordt opengesteld c.q. verhuurd: op 12 mei 2012 vierde een jubilerende bridgevereniging
haar jubileum met een bridgedrive en een uitgebreid warm en koud buffet in het Draaiorgelmuseum.
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Bridgedrive in het Draaiorgelmuseum

5. Collectie
5.1 Collectiebeschrijving
De collectie is opgebouwd rond het majestueuze Kunkels Orgel (welk orgel meer dan 40
jaar geleden aanleiding was tot oprichting van de Stichting). Het Kunkels Orgel is een
kermis-concertorgel. Daarnaast bevinden zich in de collectie voorbeelden van de andere
typen draaiorgels, te weten: straatdraaiorgels, danszaalorgels, een café-orchestrion, een
kermisorgel en rollenorgeltjes.
Voor een diepgaande beschrijving van de instrumenten in de collectie wordt verwezen
naar de bij dit beleidsplan gevoegde collectiebeschrijving.
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Naast de instrumenten beschikt de Stichting over een documentatiearchief waaraan nog
wordt gewerkt. Dit archief bestaat naast stukken met betrekking tot en uit de geschiedenis
van de Stichting, haar museum en de collectie tevens uit materiaal met betrekking tot (de
geschiedenis) van
het draaiorgel in
het algemeen. De
in het archief aanwezige
documenten (brieven,
brochures,
contracten e.d.) zijn op
datumvolgorde in
documentmappen
opgeborgen, hiervan is inmiddels
ook een inventarisatie in een
eenvoudige database
aanwezig.
Van andere archiefstukken
(foto’s,
negatieven,
De documentatie bestaat onder andere uit (oude) foto’s
oude onderdelen,
oud gereedschap, muziekmanuscripten e.d.) is nog geen complete inventarisatie/beschrijving aanwezig. Op afspraak kan het archiefmateriaal tijdens openingstijden onder bijzijn van een bestuurslid ingezien worden. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het
vervaardigen van een kopie (pc met scanner aanwezig). De archiefactiviteiten beperken
zich momenteel tot verzamelen, verantwoord (en terugvindbaar) opbergen en beperkt voor
studie beschikbaar stellen. Daarnaast wordt (langzaam) gewerkt aan digitaliseren en beschrijven.
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5.2 Collectievorming
Het verzamelbeleid is, zeker waar het de draaiorgelcollectie betreft, momenteel niet direct
gericht op uitbreiding van de collectie. Daarvoor ontbreken zowel de ruimte als de financiën. Mocht zich toch een situatie voordoen waarin de collectie uitgebreid kan worden dan
komen alleen instrumenten in aanmerking die òf een belangrijke rol hebben gespeeld in de
Nederlandse draaiorgelhistorie en -cultuur òf die een belangrijk voorbeeld zijn van een
specifiek type òf instrumenten waarvan verwacht mag worden dat die een sterk publiekstrekkend karakter hebben.
De statuten van de Stichting voorzien niet in afstoting van (delen van) de collectie anders
dan bij liquidatie van de Stichting. Verkleining van de collectie zou direct gevolgen hebben
voor de variëteit en culturele en historische samenhang. Hiermee zou de aantrekkelijkheid
van het museum dermate verminderen dat het bestaansrecht in gevaar komt. Afstoting
van (delen van) de collectie is dan ook geen punt van discussie; dit zal niet gebeuren.
Voor wat betreft de documentatie is er geen aankoopbeleid. Alle financiën zijn gericht op
de instrumenten. De documentatie trachten wij uit te breiden door middel van schenkingen.
Inmiddels is de relatie met het museum Speelklok in Utrecht kunnen worden verstevigd
niet alleen wat betreft het in bruikleen hebben van enkele draaiorgels doch ook voor onze
donateurs een bonusvoordeel te bieden door een jaarlijks gratis bezoek aan het museum
in Utrecht. Op basis van wederzijdse betrokkenheid waarbij wij samen hetzelfde doel hanteren, attendeert ook Speelklok haar vrienden en belangstellenden op gratis toegang op
zondagen bij SKO. Er zal getracht worden meerdere verbanden uit te werken die beider
musea een nog grotere exposure kunnen brengen.

5.3 Collectieregistratie
De diepgaande beschrijving van de instrumenten in de collectie (zie de eerder genoemde
bij dit beleidsplan gevoegde collectiebeschrijving) doet tevens dienst als collectieregistratie. Daar het standaard bij musea gebruikte model voor collectieregistratie voor onze collectie niet bruikbaar is, hebben wij voor deze vastlegging gebruikt gemaakt van het model
zoals dat in gebruik is bij het Museum Speelklok in Utrecht.

5.4 Behoud van de collectie
De verwarmingsinstallatie is in staat om tijdens de niet-publieksuren/dagen de temperatuur
op een aanvaardbaar niet te warm niveau te houden. In principe trachten we de zich op
natuurlijke wijze ontwikkelende temperatuur en luchtvochtigheid niet te beïnvloeden.
Mocht het echt te koud of te vochtig worden dan wordt een klein beetje bijgestookt doch
niet verder dan tot het punt waarop dit nadelig voor de instrumenten zou zijn. Gedurende
erg warme zomermaanden wordt d.m.v. een grote ventilator de naar het plafond stijgende
te warme lucht naar buiten afgevoerd. De collectie heeft een luchtvochtigheid nodig die
niet onder de 60% komt. Dreigt dit toch te gebeuren dan worden maatregelen getroffen om
deze luchtvochtigheid op het minimaal gewenste niveau te brengen/houden.
Indien nodig treft de NOF voorzieningen voor het Compton-theaterorgel.
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Ter voorkoming van vervuiling door vuile lucht en stof worden de instrumenten, (indien zij
daartoe een voorziening hebben) buiten de publieksuren gesloten en worden de draaiorgelboeken in gesloten kasten opgeborgen. In het museum is roken verboden. Daarnaast is
ter voorkoming van stofvorming, afgezien van de podia, de gehele vloer van eenvoudig
schoon te maken glad materiaal.
Gedurende de uren dat
het museum niet open
is (= 90% van de tijd)
bevindt het museum
zich in het halfduister.
De ramen aan de zonzijde zijn gesloten met
zonwering, de ramen
aan de andere zijde
zijn voorzien van folie.
De decoratie van de
instrumenten
wordt
verder
tegen
UVstraling
beschermd
door tijdens de publieksuren geen TLverlichting te gebruiken, doch uitsluitend
spaarlampen. De aanwezige TL-verlichting
dient uitsluitend voor Attractie voor de jeugd van vroeger (optreden door Eddy Christiani)…
verlichting tijdens onderhoud- en schoonmaakwerk.
De documentatie bevindt zich in (documentveilige) mappen en kasten in een ruimte op de
bovenverdieping van het museum. Deze ruimte is steeds op slot en uitsluitend toegankelijk
onder begeleiding en toezicht van een bestuurslid.
Er is geen overlast van schadelijke dieren (insecten, muizen e.d.). Om te zorgen dat dit
ook zo blijft zullen toch regelmatig gecontroleerde vallen geplaatst gaan worden.
Het museum is tegen inbraak en ander van buiten komend onheil (zoals brand) beveiligd
met een alarminstallatie van de Nacht Veiligheids Dienst (NVD) welke is aangesloten op
de meldkamer van de NVD. Deze installatie is voorzien van rooksensoren en bewegingsdetectie. Met de NVD zijn vaste inschakeltijden van het alarm afgesproken. De toegang
(en het déactiveren van het inbraakalarm) is voorbehouden aan een beperkt aantal personen. Zij zijn allen bekend bij de NVD en zij beschikken over een NVD-legitimatiebewijs.
Tijdens openingsuren is er steeds toezicht door tenminste twee bestuursleden die zich
onder het publiek mengen.
De Stichting neemt onder leiding van Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland
deel aan het Projectplan Netwerk Veiligheidszorg Haarlem voor erfgoedinstellingen. Deze
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contacten bestaan inmiddels doch zullen nog meer worden geïntensiveerd om een breder
netwerk te bereiken en het cultureel erfgoed nog meer onder de aandacht te brengen binnen de provincie Noord Holland.

5.5 Restauratiebeleid
Ons beleid voor wat betreft restauratie van de instrumenten is erop gericht de instrumenten zodanig te hebben/krijgen dat zij bij wijze van spreken zo weer op straat geëxploiteerd
zouden kunnen worden. Daarbij geldt de huidige staat als uitgangspunt. Veelal heeft een
draaiorgel in de loop der jaren wijzigingen ondergaan, het was immers een gebruiksartikel
dat steeds aan de eisen van de tijd werd aangepast. Dergelijke wijzigingen maken deel uit
van de geschiedenis van het instrument en, mits zij op deskundige en verantwoorde wijze
hebben plaatsgevonden, zien wij geen aanleiding ze terug te draaien. Uitzondering hierop
vormt het Kunkels Orgel dat zodanig is gerestaureerd dat het weer in zijn oorspronkelijke
20er jaren-staat te horen en zien is.

… en de jeugd van nu.

5.6 Toekomstvisie
De ruimte waarin ons museum zich bevindt is met de huidige collectie geheel gevuld. Er is
helaas op dit moment geen plaats voor uitbreiding van de collectie voor wat betreft draaiorgels. Mocht ons eventueel in de toekomst toch een voor de collectie interessant orgel
aangeboden worden, mits dat financieel haalbaar is, dan zullen wij echter niet schromen
de collectie toch uit te breiden. Zo nodig zullen wij trachten door een andere opstelling
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ruimte te creëren of eventueel de collectie wisselend op te stellen (afwisselend één der
orgels in opslag).
Zoals eerder genoemd vindt tijdens openingsuren de verlichting plaats door spaarlampen.
Momenteel onderzoeken wij wat de mogelijkheden zijn om objectverlichting (rails met
spotjes) toe te voegen. Hierbij zal ook bekeken worden in hoeverre het mogelijk is om
deze verlichting zodanig te schakelen dat steeds het op dat moment spelende instrument
extra verlicht wordt. Daarnaast zal de verlichting zodanig moeten zijn dat het bezoek over
voldoende licht blijft beschikken om bijvoorbeeld te lezen terwijl er ook een vriendelijke
uitstraling van de verlichting uit zal moeten gaan.
De collectie documentatie heeft geen begrenzingen voor wat betreft uitbreiding. Wij trachten dan ook actief nieuw materiaal toe te voegen aan ons bestand. Dit doen wij door onder
andere expliciet aan bezoekers te vragen om materiaal in de presentaties op de beeldschermen in het museum.
Aan de digitalisering van ons bestand aan documentatie wordt met voortvarendheid gewerkt daar dit de basis vormt van de eerder genoemde presentaties, verder maakt dit het
mogelijk de documentatie te raadplegen zonder de stukken daadwerkelijk te hoeven hanteren terwijl tevens de zoekmogelijkheden aanzienlijk worden vergroot. In de verdere toekomst zouden wij graag willen komen tot, en uiteraard actief meewerken aan, samenvoeging van digitale documentatiebestanden van onszelf, het Museum Speelklok in Utrecht en
de Kring van Draaiorgelvrienden.
Op deze wijze hopen wij een allesomvattende data-base te creëren. Ons einddoel is een
kenniscentrum met betrekking tot het culturele erfgoed “draaiorgel” in de breedste zin van
het woord.

6. Publiek
6.1 Openingstijden
Het museum is elke zondag van het jaar geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur. Uitzonderingen hierop zijn zondagen waarop specifieke uitgebreide draaiorgelmanifestaties met
een landelijk karakter plaatsvinden zoals de jaarlijkse Contactdag annex manifestatie van
de Kring van Draaiorgelvrienden in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem (doorgaans rond Hemelvaart). Daarnaast is aan het eind van de vakantieperiode, doorgaans op
de eerste zondag van september, het museum gesloten teneinde de medewerkers in staat
te stellen een grote manifestatie in Engeland te bezoeken.
Op 2de Pinksterdag wordt elk jaar vanuit het museum het traditionele Haarlemse draaiorgelevenement georganiseerd, sinds 2008 bekend onder de naam “Haarlem Draait Door”.
Hieraan nemen tussen de vijftien en twintig draaiorgels deel. Voorafgaand aan, tijdens en
na afloop van deze manifestatie is het museum gesloten.
In de periode maart tot en met september wordt het museum ook vaak op donderdagavond bezocht door de toeristen van de salonboten die Haarlem aandoen. Deze bezoeken
vinden plaats op afspraak met de betreffende reisleider.
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Op aanvraag kan voor groepen ook op andere dagen en/of tijden een arrangement geregeld worden.
Enkele malen per jaar zijn er speciale kindermiddagen. Deze vinden steeds op een doordeweekse dag (veelal op woensdag) plaats.
Bij voldoende belangstelling kan het museum ook worden opengesteld voor speciale concerten op de instrumenten.

6.2 Informatieoverdracht
Nieuwe bezoekers tijdens de wekelijkse zondagmiddagconcerten worden bij binnenkomst
opgevangen door een bestuurslid of medewerker. Zij krijgen dan een korte uitleg over de
Stichting en de collectie. Tevens krijgen zij een beknopte beschrijving op papier uitgereikt.
In het museum bevindt zich een videozuil waarop (DVD)presentaties worden getoond en
een videoscherm waarop slideshows en powerpoint-presentaties getoond kunnen worden.
Deze presentaties worden steeds aangepast aan de actuele situatie (met betrekking tot de
activiteit van het moment en het soort publiek dat binnen is).
Bij concerten voor besloten groepen (verenigingen, schoolreisjes, kinderen, bejaarden,
gehandicapten) wordt steeds rekening gehouden met de wens van de bezoekende partij.
Soms wil men veel informatie, soms ook weinig met veel muziek en soms wil men uitsluitend muziek. Ook tijdens dergelijke concerten zijn er steeds deskundigen aanwezig om
alle eventuele vragen te beantwoorden op ook kleine meer individuele schaal een rondleiding te doen.

Voorbeelden van dergelijke concerten zijn:
 Kindermiddagen. Kinderen gaan, afhankelijk van hun leeftijd, aan de slag met een
kleurplaat of een bouwplaat, er wordt een aan ons museum gerelateerd sprookje
voorgelezen met (uiteraard) muzikale
begeleiding door een draaiorgel, kinderen kunnen zelf aan een klein orgeltje
draaien om daarmee een “orgeldraaierdiploma” te halen.
 Concerten voor geestelijk gehandicapten. Muziek van de orgels, uitleg over
de draaiorgels en hun geschiedenis,
zelf aan een orgel draaien.
 Concerten op alle orgels van de collectie terwijl het betreffende publiek een
maaltijd gebruikt (bijvoorbeeld een
koud buffet).
Enkele malen per jaar vinden ook op zondag
bijzondere activiteiten plaats. Hierbij moet gedacht worden aan extra aandacht voor bijvoorbeeld historische figuren uit de draaiorIBAN NL15 INGB 0003 1350 81 tnv Penningmeester Stichting het Kunkelsorgel

Versie februari 2016

Zuil met video-presentatie.

Blad 19

BELEIDSPLAN
gelgeschiedenis (in februari: Tante Heintje Dag) maar ook viering van Koningsdag. Dergelijke activiteiten worden gekenmerkt door daarmee verband houdende extra tentoonstellingen.
Bij speciale concerten waarbij slechts één orgel gespeeld wordt of meerdere orgels spelen
aan de hand van een thema (bijvoorbeeld een componist, een arrangeur van draaiorgelmuziek, een bepaalde stijlperiode) wordt uitleg over de werking en de geschiedenis van
het betreffende instrument gegeven en/of wordt meer verteld over de gespeelde muziek.
Eens per kwartaal wordt op de zondagmiddag een klassiek concert geprogrammeerd en
vaak met een speciaal gastorgel waarvan het repertoire aan dat doel beantwoord.
Bijzondere thema-avonden zijn de Cubaanse Avond waarbij een Cubaans orgel met percussiegroep optreedt en de avond met muziek uit de 50-er en 60-er met medewerking van
een Rock-a-billyband. Het doel van deze avonden is een publiek te binden dat voor dat
speciale evenement naar het museum komt en zo in de sfeer van de draaiorgels terecht
komt. Door deze avonden ieder jaar weer te programmeren bouwt het museum binnen die
kringen een naam op en via mond-op-mondreclame krijg je nieuw publiek.
Naast de al eerder genoemde gratis beknopte beschrijving van de draaiorgelcollectie (ook
in het Engels) zijn er cd’s van de collectie en boeken met het draaiorgel als onderwerp
verkrijgbaar. Meer informatie over (de historie van) de draaiorgels is te vinden op de eigen
website van het museum: www.draaiorgelmuseum.org

Bij de speciale concerten op het theaterorgel zal de NOF zorgen voor passende toelichting.
In het museum wordt ook een selectie uit het archief van de Stichting tentoongesteld. Dit
vindt voor kleinere stukken en documenten plaats in vitrinekasten, grotere stukken op de
podia, foto’s aan de wand. Verdere Inzage in de documentatie is uitsluitend voor studiedoeleinden mogelijk. Hiertoe dienen aparte afspraken gemaakt te worden. Desgewenst
kunnen van stukken ter plekke fotokopieën gemaakt worden.

6.3 Publieksfaciliteiten
Optimale toegankelijkheid voor een ieder is het devies!
 Rond het museum is, zeker op zondag, voldoende parkeergelegenheid (het industriegebied is dan vrijwel onbevolkt).
 In de museumruimte bevindt zich een ruimte om jassen e.d. op te hangen. Deze is
niet bewaakt doch ligt wel in het zicht van alle bezoekers.
 Het museum is goed te betreden door mensen met een handicap. Indien nodig
worden rolstoel- en/of rollatorgebruikers binnengelaten door de grote roldeur naast
de publieksingang. Er is een apart mindervalidentoilet.
 In het museum zijn voldoende goedgekeurde brandblusmiddelen aanwezig, tevens
is er een EHBO-trommel met daarin de minimaal noodzakelijke verbandmiddelen.
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Er zijn apart sanitair voor dames, heren en minder validen. Voor heren is er een
urinoir, een toilet en een fonteintje, voor dames twee toiletten en een fonteintje en
voor de minder validen een toilet met fonteintje. Dit mindervalidentoilet is zeer ruim
en tevens voorzien van een alarmsysteem. Het sanitair is rechtstreeks vanuit de
museumruimte te betreden.
Er is een kantine van waar uit consumpties verkocht worden als koffie, thee, frisdrank, bier en dergelijke zaken. Tevens soep, broodjes, koek en snoep. Hiervoor
beschikt de Stichting over een horecavergunning.
Er worden souvenirs verkocht. Het assortiment bestaat uit cd’s van draaiorgels (uiteraard ook cd’s van de eigen collectie) en, indien voorradig, ook boeken over
draaiorgels en oude exemplaren van het kwartaalblad van de KDV (Kring van
Draaiorgelvrienden) “Het Pierement". Verder al hetgeen aan draaiorgel gerelateerde souvenirs waar de Stichting de hand op kan leggen.
Bezoekers die daarom vragen krijgen de gelegenheid zelf aan een orgel te draaien.
Tevens wordt de te spelen muziek aangepast aan de wens van het bezoek.
Daarnaast wordt er naar gestreefd om naast de eigen collectie elke zondag een extra orgel te presenteren, steeds uit een andere plaats. Dit zijn orgels die normaal
gesproken nog op straat geëxploiteerd worden. In het museum krijgen zij extra
speeltijd om de liefhebbers in de gelegenheid te stellen er eens ongestoord naar te
luisteren.

6.4 Promotie
Op het internet zijn wij te vinden op het adres
www.draaiorgelmuseum.org. Deze website geeft
uiteraard een overzicht van de te verwachten programmering in het museum (gastorgels, bijzondere
activiteiten en, eventueel, gesloten data). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de aanwezige orgelcollectie (foto’s, geschiedenis en muziekvoorbeelden) en aan de geschiedenis en ontwikkeling van het draaiorgel in de Nederlandse samenleving in het algemeen.
De huidige website is operationeel sinds juni 2014.
SKO streeft voortdurend naar vernieuwing van de
website in de wetenschap dat een goede site
steeds belangrijker wordt om een breed publiek
langs electronische weg te bereiken waardoor uiteindelijke ook het fysieke bezoek aan het museum
worden bevorderd.
Om ons museum verder bij het grote publiek aan te
prijzen beschikken wij over een wervende folder
welke bij aan alle lokale hotels, VVV’s in de wijde
omgeving en andere publiekstrekkende organisaties is verstrekt.
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6.5 Toekomstvisie
Teneinde meer publiek naar het museum te trekken willen wij zoveel mogelijk de publiciteit
zoeken. Hiertoe onderhouden wij onder andere contact met Haarlem Promotie en de lokale VVV’s. Onze folder wordt ruim verspreid en in de toekomst willen wij ook rechtstreeks
nieuwe doelgroepen aanboren door onze informatie te sturen naar reisbusondernemingen,
ondernemingen die salonboten exploiteren, scholen, verenigingen en collega musea.
Voor het publiek willen wij naast de huidige zondagse en speciale concerten en
kindermiddagen (in de schoolvakanties) ook op verzoek speciale concerten en
arrangementen organiseren.
Om in de toekomst ook het erfgoed “draaiorgel” in zijn culturele en sociale context te
plaatsen zullen er ook speciale concerten en themabijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld
Tante Heintje Dag) en tentoonstellingen gehouden worden. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden van voordrachten door gastsprekers met bij voorbeeld uitleg over frontopbouw
en de culturele kenmerken daarvan.
Uiteraard zullen wij doorgaan met het organiseren van de traditionele jaarlijkse draaiorgelevenement op 2de Pinksterdag (deze heeft veel publiciteit als positief neveneffect).
Verder streeft SKO er naar vormen van samenwerking te zoeken naar andere culturele
instellingen, met name in het Haarlemse en omgeving. Structurele samenwerking is in de
laatste jaren al tot stand gekomen met Museum Speelklok uit Utrecht (uitwisseling van
collectiestukken, gezamenlijke evenementen etc.) en met Orgelmuseum Perlee uit Amsterdam (samenwerking o.a. bij evenementen zoals Haarlem Draait Door).
Met de gemeente Haarlem wordt intensief overleg gevoerd hoe de lokale samenwerking
nog meer en verdere vorm kan krijgen.
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7. Deskundigheid
7.1 Interne deskundigheid
Binnen het bestuur van de Stichting zijn voldoende gekwalificeerde personen beschikbaar
om voorkomende werkzaamheden aan en voor de orgels te verrichten. Hierbij moet gedacht worden aan het vervaardigen van nieuwe en restaureren van oude muziekboeken
en het restaureren van mankementen aan de instrumenten. Ook algehele restauratie van
instrumenten valt binnen de competenties. Dit werk wordt, zeker in geval van grootscheepse restauraties, doorgaans echter uitbesteed omdat uitvoering in eigen beheer stuit
op bezwaren voor wat betreft het ontbreken van een goede werkplaats en het tijdsbeslag.
Voor de horeca-activiteiten hebben enkele bestuursleden de daarvoor vereiste diploma’s
behaald.
7.2 Externe deskundigheid
 Over de algemene museale aspecten is er contact met de museumconsulent van
de Provincie Noord Holland.
 Met betrekking tot het wel en wee van de collectie bestaat een levendig contact
tussen het stichtingsbestuur en de restauratoren van Museum Speelklok in Utrecht
alsmede met diverse professionele restauratiebedrijven.
 Voor wat betreft collega-musea zijn er vriendschappelijke contacten met onder andere Museum Speelklok in Utrecht en het Museum Dansant in Hilvarenbeek.
 Verder worden contacten onderhouden met
- Kring van Draaiorgelvrienden
- Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud (vh Leon Warnies Stichting)
- Fair Organ Preservation Society (UK)
- Musical Box Society (UK)
- Mechanical Organ Owners Society (UK)
- Musical Box Society International (USA)
 Er wordt (niet meer op vrijblijvende basis) deelgenomen aan het directeurenoverleg
Cultuur Haarlem (DOCH) doch zal als een vanzelfsprekendheid gaan behoren om
daarmee de contacten en perspectieven richting de toekomst van SKO blijvend te
borgen. Immers, welke gemeente kan bogen op een instantie die op vrijwillige basis
een fundament legt van cultureel erfgoed waarop een gemeente trots kan zijn en
daarmee ook vanuit trots een aantrekkingskracht kan stimuleren).
 Voor promotie is er contact met City Marketing Haarlem.
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Gewoon genieten…

8. Vrijwilligersorganisatie
SKO is een 100% vrijwilligersorganisatie en prijst zich gelukkig dat zij kan steunen op
loyale groep van vrijwilligers zowel op bestuursniveau als voor alle voorkomende
werkzaamheden zoals het schoonhouden van het museum, assisteren tijdens de
openingsuren en bij manifestatie, runnen van de kantine etc.
Het is duidelijk dat zonder deze vrijwilligers SKO geen bestaansrecht zou hebben, en
het beleid van SKO is er dan ook op gericht om ervoor te zorgen dat het voor de
vrijwilligers bij SKO aangenaam werken is, waardoor zij gemotiveerd blijven veel vrije
tijd te besteden aan SKO.
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Bijlagen










Statuten
Eigen folder
Gemeentelijke museumfolder
Orgelbeschrijvingen Nederlands en Engels
Laatste financieel jaarverslag
Laatste verklaring KDV inzake cijfercontrole
Collectieplan
Kopieën van bruikleenovereenkomsten draaiorgels
Kopie van overeenkomst met de NOF
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