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JAARVERSLAG 2015 

 

 

Inleiding 
Het inhoudelijke gedeelte van dit jaarverslag geeft een overzicht van alle werkzaamheden en activiteiten zoals zij 
in dat jaar hebben plaatsgevonden. Hiervoor is de volgorde gebruikt van het Activiteitenplan 2015, zoals dat aan 
het College van B&W van de stad Utrecht aangeboden is.  
 
In 2015 ontvingen we van de Gemeente Utrecht eenzelfde reguliere subsidie als de jaren daarvoor. Ondanks de 
stijgende kosten kunnen we, tot op heden, door de eigen inkomsten de activiteiten onverminderd overeind 
houden. Uit de rapportages over het functioneren van het museum is een keuze gemaakt voor een drietal 
thema’s van verbetering, namelijk; Educatie, PR en marketing en Presentatie. Hiertoe zijn plannen gemaakt die in 
2015 verder zijn ontwikkeld. Daarvoor is ook in 2015 dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van een adviseur 
van de Sesamacademie en de Design Innovation Group, beide dankzij bijdragen van de Provincie Utrecht en het 
Prins Bernhard Fonds.  De eerste resultaten zijn zichtbaar, zoals bij educatie en de vaste presentatie. De PR en 
marketing zullen in 2016 zichtbare effecten krijgen door het aanstellen van een medewerker. 
 
Het museum heeft dit jaar fondsen geworven voor de wisseltentoonstelling en mede daardoor is ook in dit jaar 
een stijging van het aantal bezoekers bereikt. Hiermee lopen we in de pas met de landelijke trend. In financieel 
opzicht is het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 7.500,-  Aan het eind van het verslag vindt u enkele 
kengetallen en het financieel jaarverslag. Beide nog in concept. 
 
 

Missie van het museum 
 

Het Nederlands Volksbuurtmuseum maakt het dagelijks leven van de gewone man en vrouw in een volksbuurt 
tijdens de 20ste eeuw toegankelijk voor een groot en divers publiek. Wij zijn er, omdat het leven van gewone 
mensen in de vroegere volksbuurt historische kennis biedt die van grote waarde is om ons te leren over ons 
leven toen en nu, temeer omdat het om 60 % van de stedelijke bevolking gaat. 

 
Huisvesting 

 
Het museum beschikte in 2015 over het pand Waterstraat 27 en de benedenverdieping van Waterstraat 29. De 
huur van de garage achter het pand, voor de opslag van grote objecten en tentoonstellingsmateriaal is 
voortgezet. Dankzij een extra bijdrage van de Gemeente Utrecht van € 67.200,- kan een belangrijk knelpunt 
inzake het ruimtetekort, middels een lichte aanbouw achter Waterstraat 29, opgelost worden. Het 
architectenbureau Gent & Monk heeft inmiddels de opdracht gekregen een ontwerp te maken. In het voorjaar van 
2016 kan de vergunning worden aangevraagd. Met de verhuurder, de Utrechtse Vastgoed Organisatie, is er een 
regulier overleg over de staat van het pand. Het museum werd bezocht door een inspecteur van Toezicht en 
Handhaving inzake energiebesparing. Maatregelen daartoe die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden zijn 
grotendeels uitgevoerd. De werking van de lift in het museum is een terugkerend probleem en blijft een punt van 
zorg voor medewerkers en bezoekers. Vooral de vergrendeling van de deur veroorzaakt de storingen en kan 
gevolgen hebben voor de veiligheid. Ook het nieuwe onderhoudsbedrijf heeft moeite met het vinden van een 
definitieve oplossing. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de verhuurder en bij voortdurende storingen kunnen 
wij onmogelijk aan de eisen van toegankelijkheid volgens Agenda 22 voldoen. 
   
 
Verhuur 
Het museum heeft ook in 2015 ruimtes beschikbaar gesteld aan het Wijk C Komitee, buurtpreventiegroepen Wijk 
C Oost en –West en de traditionele koffieochtenden op de dinsdagen voor ouderen uit de buurt. Daarnaast zijn 
de ruimtes een aantal keer verhuurd voor lezingen, familiefeestjes en recepties. Deze verhuur laat vooralsnog 
geen groei zien. Ondanks de bijzondere setting en de gerealiseerde binnentuin was de beschikbare ruimte lastig 
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te combineren voor dit doel. Een extra ruimte, realisatie 2016, zal bijdragen aan groei van onze eigen inkomsten 
en ontvangst van groepen. 
 
Veiligheid 
De veiligheidszorg voldoet aan de eisen. Alarmeringsapparatuur, noodverlichtingen en brandblus -voorzieningen 
worden eenmaal per jaar gecontroleerd door erkende bedrijven. Het pand voldoet aan alle eisen die verband 
houden met de gebruiksvergunning. Er is tweemaal een ontruimingsoefening voor de vrijwilligers gehouden. 
Extra aandacht besteedden we aan de instructies, hoe te handelen bij een overval, voor het personeel. Een 
aantal vrijwilligers is naar de roadshow ‘Laat je niet overvallen’ van de gemeente geweest. De focus lag 
weliswaar op winkelpersoneel, maar gegeven het feit dat wij in ons museum ook met bezoekers en geld te 
maken hebben, was onze aanwezigheid daar zeker nuttig. Enkele richtlijnen van hoe te handelen zijn toegevoegd  
aan het protocol voor vrijwilligers. 
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Activiteiten in 2015 
Openstelling  
De openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag en zondags van 11.00 tot 17.00 uur en de eerste, tweede 
en derde zaterdag van de maand van 11.00 tot 17.00 uur. Door de groei van het aantal vrijwilligers kunnen we 
vanaf dit jaar een extra 3e zaterdag open. De entreeprijs was € 5, - .Museumjaarkaarthouders, U-pas houders, 
donateurs van het museum en kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.  
Om het museum open te houden is de vrijwilligerscluster ‘Openstelling’ verantwoordelijk. 
 
Gratis toegang verschaften we tijdens:  

 Culturele Zondagen 
 Smartlappenfestival 
 Recepties en openingen 

 
Wisselexposities 
In het verslagjaar zijn er drie twee wisselexposities gemaakt. 

 
Van 18 februari tot en met 29 april 2015 was in het Volksbuurtmuseum de tentoonstelling ‘Moeders’ te zien. 
Een beeldverhaal op zeven thema panelen met foto’s van moeders uit Wijk C uit de eigen fotocollectie van het 
Nederlands Volksbuurtmuseum. De foto’s uit privé-albums, zelfgemaakt of studioportretten, in de periode1900 – 
1950. In volksbuurten konden veel vrouwen niet anders dan hun deel van het gezinsinkomen inbrengen. En 
meestal ging de zorg voor gezin en huishouden  daarnaast gewoon door. Zoals de vrouwen die thuiswerk deden, 
aan huis spullen verkochten, of in de zaak van hun man meewerkten. En voor wie vaste tijden moest werken 
verschoof het huishouden naar de uren dat ze thuis was. Geen wonder ook dat de ambulante handel, de 
straathandel, in zulke wijken veelvuldig door vrouwen gedaan werd. Deze tentoonstelling kreeg de nodige 
positieve persaandacht ook uit onverwachte hoek. Hiermee konden we de eigen collectie nog eens onder een 
breed publiek meer bekendheid geven. 
 

                        
 
 
De voetbaltentoonstelling ‘Utrechtse Helden, 60 seizoenen profvoetbal in Utrecht’ van 2 mei tot 31, augustus 
genereerde veel publiciteit vooraf en tijdens, in onder andere Voetbal International, en de lokale media waaronder 
ook veel radio en televisie. Hierdoor was er een continue aanloop van bezoekers, ook al kwamen sommigen niet 
voor de voetbaltentoonstelling dan hadden ze er wel over gelezen. In totaal bezochten 2350 mensen de 
tentoonstelling waarvan het merendeel nog nooit het museum hadden bezocht. De opening door burgemeester 
Jan van Zanen en de aansluitende reünie van oud-spelers was een groot feest van herkenning en veel 
gezelligheid. De ruim 350 aanwezigen konden genieten van de vele foto’s en verhalen.  
 
De tentoonstelling moest uiteindelijk in korte tijd uitgevoerd worden, o.a. door een te optimistische verwachting 
t.a.v. de fondsen- en sponsorwerving dat leidde tot herhaalde aanpassingen aan de begroting en dus aan 
uitvoerende zaken. Daarnaast bleek het lastig om de samenwerking te vinden voor het activiteiten- en 
educatieprogramma. Hierdoor is dit uiteindelijk grotendeels vervallen. Hiervoor in de plaats organiseerde we in de 
laatste maand een drietal clubmiddagen met een aantal prominente oud-spelers die elk door ruim 100 personen 
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werden bezocht. Hiervoor is veel waardering uitgesproken. Dankzij het mooie weer konden we ze door onze 
buitenruimte ook makkelijk herbergen. 
 

             
 
 
‘Arremoei’ van 1 oktober tot 3 januari. 
Naar aanleiding van de viering van de internationale dag van de Armoede organiseerde het Volksbuurtmuseum 
in samenwerking met de Armoedecoalitie Utrecht een tentoonstelling over Armoede. Met voorwerpen en foto’s uit 
eigen collectie en documenten, spotprenten en verslagen uit de ‘armoede’ collectie van een Utrechtse particulier 
maakte het museum vooral duidelijk dat armoede van alle tijden is. De overeenkomst met de huidige derde 
wereld landen werd treffend weergegeven door de groot geprojecteerde, prachtige maar gelijk aangrijpende, 
foto’s van Jonas Bendiksen uit het boek ‘De plaatsen waar wij leven’ een uitgave van Oxfam Novib.  
Op 11 oktober, tussen 14.00 en 17.00 uur is op elk heel uur door willekeurige bezoekers een verhaal van 
bewoners voorgelezen die op de foto’s staan. Hiermee maakten de voorlezers kans op een gratis exemplaar van 
het boek. 
 

    .  
 
Voor de exposities is de cluster Evenementen en Exposities verantwoordelijk. 
 
Vaste opstelling  
Om de positionering en verbreding van het museum tot Nederlands Volksbuurtmuseum duidelijker te 
communiceren zijn diverse aanpassingen gedaan of voorbereidingen getroffen. Deze laatste zullen in januari 
2016 hun beslag vinden. Hiermee krijgt de vaste opstelling een betere en uniformere uitstraling. In het verslag 
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van de Visitatiecommissie stelde men dat ‘De presentatie zal dan wel meer dan nu het geval is aan de eisen des 
tijds moeten voldoen’. Uit een gesprek met een lid van de visitatiecommissie is later gebleken dat men hiermee 
bedoelde dat we door het verder doortrekken van de geschiedenis naar het heden, door persoonlijke verhalen 
over Wijk C te (blijven) verzamelen het museum mogelijk wel exemplarisch kan zijn voor hoe volksbuurten zich 
ontwikkelen. Ook is al hard is gewerkt aan tentoonstellingen voor 2016 zodat we op tijd aanvragen bij fondsen 
konden doen. Daarnaast is gewerkt aan een plan voor een nieuw vast onderdeel gericht op kinderen: 
‘Wonderlijke Zaken’. Verbetering van de presentatie op de overloop en gang op de 1e verdieping, in de vorm van 
op maat gemaakte vitrines, krijgt in januari 2017 zijn beslag. De Muzze app is ook in 2015 ingezet voor 
bezoekers die meer informatie over verschillende objecten willen hebben. 
 
 
Overige publieksactiviteiten 
Voor een deel van de publieksactiviteiten en waar mogelijk randprogrammering is de cluster ‘Evenementen en 
exposities’ verantwoordelijk.  
 
Dia – rondleidingen: er zijn 19 betalende groepen ontvangen voor diavoorstellingen en rondleidingen. 
Toenemende concurrentie van andere organisaties die in de wijk rondleidingen verzorgen leidde ertoe dat we 
minder groepen voor dit programma ontvingen. Het museum is onder andere bezocht door groepen van de 
Zomerschool Houten, Stichting Senia, de WSW raad, Museum Leiderdorp, de Onderwijs Bond en de 
Nederlandse Genealogenvereniging. De herkomst van de overige groepen is zeer divers en komen uit zowel het 
bedrijfsleven, onderwijs, en verenigingen, als in familieverband. We ontvingen 14 keer deelnemers van de Vrijdag 
Museumdag uit de Utrechtse zorginstellingen, een initiatief van Axion Continu, de Van Baaren Stichting en het 
Utrechts Museumkwartier. Twaalf maal per jaar organiseren we, op de 1e zaterdag van de maand, een ‘vrije 
rondleiding’ waar individuele bezoekers aan mee kunnen doen. Deze rondleidingen zijn goed bezocht met tussen 
de 3 en 15 deelnemers per keer.  
 

 Open Joodse huizen 
Voor het eerst werden wij gevraagd input te leveren aan de Open Joodse Huizenroute in mei. Hiervoor 

 hebben we een buurtbewoonster bereid gevonden haar huis open te stellen. Tijdens de dag ontving zij 
 ca. 40 bezoekers. 

 
 Extra publieksbereik kregen we door deelname aan het vervolgproject van ‘Vrijdag Museumdag’; 

‘Museum Voor 1 Dag’. Alle Utrechtse musea lenen een object uit voor een reizende tentoonstelling 
langs zorginstellingen.  

 
 Deelname Utrechts Smartlappenfestival en Uitfeest’. 

 
 De lezingen zijn van 4 naar 8 gegaan. Vier lezingen in het kader van de ‘Sociale zaak’ werden goed 

bezocht met in totaal circa 70 bezoekers. In het najaar organiseerden we vier lezingen met als thema 
‘Nostalgie in perspectief’. Deze trok in totaal ca. 75 bezoekers. Vooral de lezing van Maarten van 
Rossem was hier debet aan. De opkomst bij de lezing van Annegreet van Bergen viel, gezien haar 
bekendheid, echter tegen.    
 

 Nieuwsbrief: de overstap naar een digitale nieuwsbrief voor donateurs is wegens tijdsgebrek niet 
uitgevoerd. 
             

Bezoekers en aantallen 
Het museum is bezocht door 7100 bezoekers. Een stijging van bijna 7% ten opzichte van 2014 die deels te 
verklaren is door wat meer schoolbezoeken en deels door meer te adverteren. De stijgende lijn die we de 
afgelopen jaren zagen bij de bezoekersaantallen blijft zich doorzetten. In 2015 worden landelijk ruim 38 miljoen 
bezoekers verwacht, dat is 6% meer dan vorig jaar. Deze stijging komt vooral door hogere bezoekersaantallen 
van de ‘grotere’ musea in Noord-Holland. Thematisch zijn de cultuurhistorische musea in 2015 voor het eerst het 
best bezocht. In eerdere jaren waren dit de kunstmusea. De kleinere musea stijgen niet of nauwelijks in 
bezoekersaantallen. 
 



8 
 

De meeste musea (42%) in Nederland ontvangen tussen de 1000 en 10.000 bezoekers per jaar. Gevolgd door 
de groep van 10.000 tot 50.000 bezoekers (30%). (Bron: EM-Cultuur). In de stad Utrecht noteerde de musea ook 
meer bezoekers (exact % is nog niet bekend). Het beleidsvoornemen van 7500 bezoekers is weliswaar niet 
gehaald maar de groei zien we wel als opmaat naar verdere groei in 2016 en 2017 .    
 
Donateurs  
Het aantal betalende donateurs bedroeg 150, dit is daling van 33 ten opzichte van 2014. Het niet meer 
verschijnen van de gedrukte nieuwsbrief zal hier mede de oorzaak van zijn. Een deel van de oudere donateurs 
beschikt niet over Internet en kan dus niet op de hoogte gehouden worden via digitale mededelingen. Ook de 
hoge leeftijd van veel donateurs speelt mee in de daling. In 2016 moet een gerichte actie meer betalende 
donateurs gaan opleveren. 
 
Educatie 
In totaal bezochten 17 groepen van vijf scholen uit het basisonderwijs met in totaal 510 leerlingen het museum 
voor een speciaal programma. Daarnaast kwamen er groepen van het Rietveld College, Avans hogeschool, 
sociaal werk en de Universiteit Utrecht. Twee maal kregen we bezoek vanuit de BSO. In totaal waren dat 76 
scholieren. Door het team Educatie zijn er twee workshops georganiseerd; Koekenbakken en Speelgoed maken 
met gebruikte materialen. Het museum heeft opnieuw geprobeerd aan te sluiten bij het programma ‘Museum voor 
de klas’ van de stichting Museumkwartier maar ons verzoek kon wederom niet worden ingepast in de planning. 
Ook ons aanbod via de website van ‘Cultuur en School’ kon, om onduidelijke redenen geen vermelding krijgen. 
Hoopvol echter is dat we bezoek kregen van een medewerkster van het Museumkwartier die alle lesprogramma’s 
gaat beoordelen en eventueel aanpassen. Hierin worden de programma’s van het Volksbuurtmuseum 
meegenomen.  
                                    

                                          Foto B.Mensink 

 
Personeel 

 
Beroepskracht 
Het museum heeft één reguliere parttime beroepskracht in de functie van directeur (0,8fte) 
Voor de schoonmaak is een contract met een bedrijf afgesloten voor vier uur per week. Voor de vervanging van 
de directeur tijdens vakantie en ziekte is een externe kracht ingehuurd. 
 

Vrijwilligers Organisatiestructuur en communicatie  
De teamcoördinatoren overleggen eens in de 5-6 weken en tussendoor wanneer noodzakelijk. Vier keer per jaar 
is er een vrijwilligersoverleg en er is een tweemaandelijkse interne nieuwsbrief.  
  
Werkzaamheden 

Gegeven het feit dat het Nederlands Volksbuurtmuseum niet over de middelen beschikt om betaalde 
beroepskrachten in te huren, zijn de vrijwilligers de belangrijkste succesfactor van het museum om de 
geformuleerde doelstellingen te bereiken. Eind 2015 waren er 46 vrijwilligers werkzaam voor het Nederlands 
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Volksbuurtmuseum, 20 vrouwen en 26 mannen. Doordat een deel van de vrijwilligers participeert in meer dan 
één cluster, ontstaat de volgende onderverdeling naar taken: 
Coördinatie: 4; Openstelling: 25; Rondleidingen 3; Evenementen en Exposities (Evex) 8; Educatie 3; PR & 
Marketing 3;Documentatie, Digitalisering, Collectie-Beheer & Boekhouding 4; Technische Dienst & overige 
klussen 2; Bestuur 7 
 

 
                                                                           Verdeling vrijwilligers naar taken 
 

Ondank het feit dat het aantal vrijwilligers, betrokken bij de Openstelling, iets is teruggelopen, was het mogelijk 
om structureel de 3e zaterdag van de maand extra open te zijn. Ook voor 2016 is de PR & Marketing een 
speerpunt. 
  
Leeftijdsopbouw  
Ten opzichte van 2014 zijn er  geen opmerkelijke verschuivingen geweest.  
 

 
 

  
 

 

In-/uitstroom 

Gedurende het jaar zijn er 8 nieuwe vrijwilligers aangetrokken, 2 gastvrouwen/-heren,  4 medewerkers Evex en 2 
bestuursleden. Totaal hebben er 14 personen afscheid genomen, 2 gastvrouwen/-heren, 1 medewerker van de 
Evex, 7 van de Educatie , 2 bestuursleden en de beide fotografen. De redenen die deze personen aangaven om 
hun werkzaamheden in het museum te willen beëindigen: 
7 vrijwilligerswerk en (nieuwe) betaalde werkzaamheden/studie niet meer te combineren 
3 verhuizing 
2 afloop van de werkzaamheden in het museum 
2 niet nader toegelichte privéomstandigheden 
Het is positief dat het museum voor meerdere vrijwilligers een belangrijke opstap is naar een betaalde baan! 
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Binding 
Het museum is grotendeels afhankelijk van subsidie en daardoor niet in staat om een vrijwilligersvergoeding te 
geven. Ondank het feit dat het dus over weinig eigen middelen beschikt, is ook in 2015 tweemaal een activiteit 
voor de vrijwilligers georganiseerd en aan het eind van het jaar voor een attentie gezorgd. Vrijwilligers hebben het 
naar hun zin in het museum, zoals uit de volgende cijfers moge blijken. 
Dienstverband 
< 1 jaar  8 
1-2 jaar  7 
2-3 jaar  8 
3 -4 jaar  7 
4-5 jaar  3 
5-10 jaar 6 
11-20 jaar 7 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit zeven personen en heeft zeven keer vergaderd. De belangrijkste thema’s daarbij zijn 
geweest het verder ontwikkelen van de PR. en marketing, de vaste presentatie en de educatie. Er vonden een 
aantal bestuurswisselingen plaats. Het bestuur volgt en voldoet aan de Governance Code volgens het Utrechts 
model. Het bestuur bestond uit: 
Wim van Gelder  voorzitter 
Nicole de Jonge  penningmeester 
Toon Eijkman  secretaris 
Sytse Koopmans  2e secretaris 
Nelleke Wuurman  lid 
Cees van de Berg lid  
Emiel van Ekert  lid 
 
De provincie Utrecht bood een terugkomdag aan van het Business Model Canvas Traject aan in het kader van 
het programma Cultuur Onderneemt. Hiermee ondersteunt de Provincie culturele instellingen (verder) op weg om 
succesvol te ondernemen. Naast dit traject maakte het bestuur, in vervolg op een eerder traject, gebruik van een 
SESAM adviseur. 
 

Collectie 
Fotoarchief 
Het fotoarchief is uitgebreid met 31 schenkingen. Het aantal betaalde nabestellingen uit het eigen fotoarchief 
bedroeg nul. Bezoekers die voor informatie ons archief bezoeken maken nu zelf een foto met hun telefoon van 
foto’s uit het archief. Hoewel we hier een kleine inkomstenbron missen is het in de lijn van landelijke 
ontwikkelingen om afbeeldingen op hoge resolutie gratis ter beschikking te stellen. Eerder gedigitaliseerde foto’s 
uit het weekblad Utrecht in Woord en Beeld worden toegevoegd aan de collectie. Van alle in- en uitgaande 
stukken is een register bijgehouden.  
 
 
Objecten  
De collectie is uitgebreid door 57 schenkingen van particulieren en 11 aankopen. Twee bijzondere stukken 
konden met hulp van de Van Baaren stichting en het KF Heinfonds aangekocht worden. Het betreft twee werken 
van de Utrechtse schilder Mar Diemèl; de ‘Marskramer’ en de ‘Werkman’. De aanleiding voor deze aankoop is 
dat het goed past in de collectie en een mooie ondersteuning is van het verhaal dat we in de zogeheten            
’Karrenkamer’ vertellen. Hier komt de geschiedenis van de venters en marskramers aan bod onder meer door het 
tonen van een unieke marskramerkist uit eigen collectie. De volksbuurt Wijk C was een bekende plaats voor, 
onder andere, marskramers om te overnachten in een van de goedkope logementen. Het zou zeer goed mogelijk 
geweest kunnen zijn dat de geportretteerde op doorreis meerdere malen in Wijk C verbleef. De maat is 74 x 42 
en gedateerd 1939. De  ‘Werkman’ is een fraai voorbeeld van een’ man uit het volk’ De maat is 90 x 110 en wordt 
gedateerd rond 1944. Een tweede reden voor aankoop is de kunstschilder zelf. Werken van Utrechtse schilders 
die passen in onze collectie zijn namelijk zeldzaam. Mar Diemèl (1903-1983) was Illustrator, kunstschilder, 
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oprichter/docent, directeur van de kunstacademie Artibus in Utrecht. In de Utrechtse musea is ook, op een enkel 
stuk na in het CM, niets van deze verdienstelijke schilder te vinden.  
Beide werken zullen begin 2016 worden gepresenteerd en daarna permanent worden tentoongesteld. 
 

                         
 
Bruiklenen gingen naar Het Utrechts Archief voor de tentoonstelling ‘Utrecht Fietsstad’. Van hetzelfde archief 
ontvingen we na afloop van de tentoonstelling over Anton Geesink 26 persoonlijke objecten waaronder de enig 
overgebleven prijsbeker namelijk die van het EK 1957. Op de foto staat hij met deze beker in de hand. Van alle 
in- en uitgaande stukken is een register bijgehouden. De totale collectie bedraagt 20119 objecten, foto’s en 
documenten.                            
  
Behoud en beheer 
De bevochtigings- en ontvochtigingsapparatuur is dit jaar niet ingezet met als doel om een lange termijn analyse 
te kunnen maken. De vraag is of we niet moeten afzien van de apparatuur omdat het voor meer pieken en dalen 
in het klimaat zorgt dan wenselijk. Of en hoe we de apparatuur in 2017 inzetten zal nog worden bezien. De 
digitale klimaatmeters lezen we eenmaal per week uit.  
 
Registratie 
De registratie van de collectie is geheel bijgewerkt. Met het vertrek van de vrijwillig fotografen ligt het fotograferen 
van de objecten tijdelijk stil. De werkvoorraad is echter minimaal. Het verwerken van alle eerder gescande foto’s 
uit het weekblad Utrecht in Woord en Beeld (ca. 7000 foto’s) in Adlib zal ongeveer een jaar in beslag nemen. 
 

Documentatie 
Bibliotheek 
De bibliotheek telt in totaal 1120 boeken en artikelen. In de bibliotheek is een aparte afdeling gemaakt met 
publicaties over andere volksbuurten in Nederland. 
 
Digitalisering 
In 2011 is een begin met gemaakt met de registratie en digitalisering van het ’platte materiaal’ in ons eigen 
archief. Dit is nu voor het overgrote deel gedigitaliseerd en verwerkt in de database. De stand van de 
digitalisering bedraagt nu circa 96% van de gehele collectie. Ter illustratie; de Nederlandse erfgoedcollecties zijn 
voor 35% tot 40% digitaal ontsloten. (bron; Stichting Digitaal Erfgoed Nederland, maart 2015). De digitale 
collectie is op een externe server geplaatst en daarvan wordt dagelijks een back-up gemaakt.  
 

Museumregistratie 
 

Het museum is een landelijk gecertificeerd museum en opgenomen in het Landelijk Museumregister. Vanaf 2016 
vervangen steekproeven de vijfjaarlijkse herijking van geregistreerde musea. Elk geregistreerd museum kan 
ingeloot worden voor een audit. De eerste groep van uitnodigingen voor de steekproef wordt begin 2016 
verzonden.  
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MusEAna 
Het Volksbuurtmuseum doet al jaren mee met MusEAna. MusEAna is met ingang van 2007 opgezet door de 
stichting MusEAna, waarin zowel de Nederlandse Museumvereniging (NMV) als de Vereniging van 
Rijksgesubsidieerde Musea zitting hebben. Eén van de belangrijkste doelen van MusEAna is het creëren van een 
benchmarksysteem waarmee een museum niet alleen inzicht krijgt in de eigen prestaties, maar ook in hoe deze 
zich verhouden tot andere musea. Zo krijgt men meer inzicht in de positionering van het museum ten opzichte 
van anderen.  

 
Publiciteit 

 
Een aantal malen kon het museum landelijk aandacht krijgen. In de VARA serie ‘De Strijd’ was het museum goed 
in beeld tijdens de aflevering ‘Rood en Oranje’. Hiervoor leverde het museum in de voorbereidende fase veel 
informatie en foto’s die in de uitzending konden worden gebruikt. De NCRV radio besteedde een onderwerp over 
de expositie ‘Moeders’ en in het KRO programma de Taalstraat werd het Volksbuurtmuseum genoemd. 
Hoewel wij niet voorkomen in de publiciteit van het Museumkwartier kregen we, door het genereren van veel free-
publicity, toch de nodige aandacht in vooral de lokale media. De voetbaltentoonstelling haalde tot driemaal toe 
het blad ‘Voetbal International’. Het museum was ook in 2015 aangesloten bij het Utrechts Bureau voor Toerisme 
(Groepsarrangementen) en adverteerde een aantal keer in diverse toeristische bladen en de Oud-Utrechter, -
Rotterdammer en -Hagenaar. De tentoonstellingen en activiteiten kregen aandacht in alle lokale media door 
middel van de toegezonden persberichten. Ook via het Internet en de website weten bezoekers ons te vinden. 
Op een aantal landelijke en provinciale sites staan wij met een korte of langere vermelding. Nieuwe folders en 
affiches verspreidden wij bij de stedelijke en provinciale VVV’s , Rondom, Musea en bibliotheken. In de Oud 
Utrechter, die twee wekelijks verschijnt, vulden we samen met het Utrechts Archief en het Museum Zuilen een 
redactionele pagina. Het museum heeft ook een eigen pagina op Facebook- en Twitter.  

 
Inmiddels verzorgt het museum al enkele jaren een speciale pagina in de Nederlandse Museum Agenda met een 
bijzonder verhaal gekoppeld aan een object.  Ondanks alle publiciteit is gebleken uit ondervraging van bezoekers 
dat de mond tot -mond reclame het beste werkt. Het museum merkt steeds vaker dat de relatieve onbekendheid, 
‘Nog nooit van gehoord’ langzaam aan het ombuigen is naar ‘Van gehoord en het staat op het lijstje’.  
 
 

Externe contacten 
Het museum heeft contacten onderhouden en of samengewerkt met de volgende instellingen: 
Universiteit Utrecht, Reinwardt Academie, Wijkbureau Binnenstad, Landschap Erfgoed Utrecht, stichting 
Museumjaarkaart, Nederlandse Museum Vereniging, de Vereniging Oud Utrecht, het Jordaanmuseum, Mitros 
Utrecht toerisme, Cultuurpromotie Utrecht, Kerken Kijken, dienst Culturele Zaken gemeente Utrecht, Landschap 
Erfgoed Utrecht, FC Utrecht, de KNVB, Vereniging Sport Utrecht. Diverse voetbalverenigingen, Sporthuis Henk 
Temming, het FC Utrecht Museum. De directeur nam deel aan de opheffingsvergadering van de Vereniging 
Utrechtse Musea. De coördinator EVEX heeft een deelgenomen aan een commissie die bekeek of het VUM in 
andere vorm bestaansrecht had. Ook zijn bijeenkomsten van het LEU bezocht en bij 1 van die bijeenkomsten 
was deze coördinator lid van het panel. 
De samenwerking met het Utrechts Archief heeft buiten het zogenaamde bruikleenverkeer meer vorm gekregen 
in afspraken rond de planning van tentoonstellingen.  Een aantal maal per jaar is hier nu overleg over en wordt er 
gekeken hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken. 
 

Financiën 
 
De inkomsten bar, verkoop en dergelijke worden handmatig geregistreerd. Om een goed inzicht te houden op 
deze inkomsten kent het museum een aantal beheerstechnische maatregelen; 

 Alle kashandelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur en als zodanig controleert hij 
wekelijks de inkomsten en uitgaven.  

 Eenmaal per week wordt de kassa en giften bus afgesloten en opgemaakt  
 Personeel dat achter de kassa staat houdt dagelijks turflijsten bij van aantallen bezoekers en verkopen.  
 Van de gelden in deze kas mag het personeel geen uitgaven doen t.b.v. het werk.  
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 De kluis is alleen toegankelijk voor directie en boekhouder. 
Door het accuraat bijhouden van de financiële administratie is er een redelijk inzicht in deze inkomstenkant en 
zijn er geen aanwijzingen voor fraude gevonden. Het bestuur ziet dan ook geen aanleiding tot het nemen van 
maatregelen. 
 
Opvallend afwijking ten aanzien van de begroting vinden we in de post energie waar de kosten veel lager 
uitvallen. Dit komt doordat de eindafrekening van de leverancier 1,5 jaar bestrijkt. De eerder ingevoerde 
maatregelen tot energiebezuiniging werpen dus hun vruchten af. De overstap naar een goedkopere leverancier 
die collectief voor musea inkoopt is hier mede debet aan. Inkomsten uit entreegelden zijn te conservatief begroot 
waardoor ook hier een groot verschil is waar te nemen. 
De inzet van vrijwilligers bedroeg 8060 uren, gekapitaliseerd leveren zij voor € 241.800,- aan diensten aan het 
museum 
 
Het afgelopen jaar is voor een bedrag van € 20.795,- aan fondsen geworven voor de voetbaltentoonstelling en 
zijn voor € 2.150,-  toezeggingen gedaan voor aankopen Een kleine € 2.000,- komt van bijdragen van oud-
spelers. Extra investeringen, voor vitrines en een groot tv scherm, voor de vaste presentatie bekostigden we uit 
de reservering Planontwikkeling. Het restant van € 388,- van deze reservering is vrijgevallen. Van deze 
reservering maken we geen verder gebruik meer. Daarvoor in de plaats is eind 2015 toestemming aan het 
College van B&W gevraagd voor het vormen van een nieuwe reservering voor de inhuur van een PR-en 
Marketing medewerker. Voor de tentoonstellingen in 2016 zijn fondsen aangeschreven voor een bedrag van € 
120.000,- Het jaar 2015 sluiten we af met een positief resultaat van € 7.500,- dat aan de eigen reserve zal 
worden toegevoegd. Dit resultaat komt voor een deel voort uit hogere eigen inkomsten uit entreegelden en deels 
uit lagere kosten energie en educatie.  

 
Tot slot 

Het is verheugend dat het stijgende aantal bezoekers doorzet en dat we daarmee de landelijke trend van de 
grote musea volgen. Met het leveren van een extra inspanning op financieel en personeel gebied komt het 
streven naar minimaal 10.000 bezoekers nu daadwerkelijk dichterbij. De extra financiële  ondersteuning vanuit de 
Gemeente Utrecht voor een aanbouw in 2016 geeft ons het vertrouwen dat we ook daartoe in staat zullen worden 
gesteld. Daarmee is echter de grens van wat mogelijk is op deze locatie wel bereikt. Verdere uitbreidingen zijn 
hier niet te verwezenlijken en zullen elders gezocht moeten worden. Vooralsnog kunnen we met enige 
tevredenheid terug kijken op een jaar waarin we weer een constructieve bijdrage hebben kunnen leveren aan de 
culturele diversiteit in Utrecht. 
 
 
Utrecht, maart 2016 
 
 
 
 
Albert van Wersch 
Directeur 
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Samenvatting kengetallen 
     

         

         

   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fotoarchief 

       

 
Schenkingen 

 

41 38 54 60 15 31 

 
Aankoop 

 

9 0 0 13 0 0 

 
Bruiklenen 

 

8 0 14 24 6 124 

Totaal geregistreerd 10430 10468 10536 10633 10654 11831 

Objecten 

       

 
Schenkingen 

 

121 146 161 100 62 57 

 
Aankoop 

 

24 9 3 61 7 11 

 
Bruiklenen 

 

25 65 0 0 0 10 

Totaal geregistreerd 5414 5560 5722 5883 5952 6020 

Documenten 

 

0 0 0 

 

2589 2984 

Bibliotheek 

 

1025 1041 1062 1076 1085 1120 

Kroniek records 6269 6269 6269 6269 6269 6269 

Openstelling 

       

 
wekelijkse uren(excl. 1e zat.) 30 30 30 30 30 31,5 

 
Museumweekenden 1 1 1 1 1 1 

Dia-rondleidingen 36 38 55 26 24 19 

Buitenprojecten 1 0 1 0 1 1 

Fotodienst (Nabestellingen) 29 33 15 115 91 0 

Educatie 

       

 
Kunstkijkdag 

 

0 1 1 1 0 0 

 
Overige(Vuurdoop) 0 

 

1 0 0 0 

 
Schoolklassen 2 22 33 9 14 17 

Wisselexposities 

      

 
Wijk 

 

3 1 0 0 2 1 

 
Stedelijk 

 

1 2 0 3 0 2 

Nieuwsbrief 

 

4 3 3 3 0 0 

Vrijwilligers 

 

15 18 27 43 52 46 

Donateurs 

 

230 229 232 221 183 150 

Bezoekers 

 

5147 5683 7858 6074 6644 7100 

Verhuur 

 

1 1 5 7 5 5 

Subsidie 

 

 €  140.301  141564 144255 119243 119263 119253 

Kostprijs p.bez. t.o.v. 

gem.sub.    €       27,25  24,82 18,35 19,63 17,95 16,8 

Eigen ink. t.o.v. gem.sub. 14,00% 17,00% 23,00% 72,00% 26,00% 46,50% 
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     BALANS PER 

     31 DECEMBER 

     2015 

     

      ACTIVA 

     

      

      

      

  

2015 

  

2014 

      Vaste activa 

     Materiele vaste activa 

 

 €            2.763  

  

 €            1.743  

      Vlottende activa 

     Vorderingen en overlopende activa  €          12.167  

  

 €          11.620  

 Liquide middelen  €          90.769  

  

 €          43.946  

 

  

 €       102.936  

  

 €          55.566  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

Totaal activa 

 

 €       105.699  

  

 €          57.309  
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 BALANS PER 

31 DECEMBER 

2015  

 

      

  

 BALANS PER 
31 DECEMBER 
2015  

      

      

      

     
 PASSIVA  

      

      

      

  

2015 

  

2014 

      Stichtingsvermogen 

 

 €          38.327  

  

 €          30.614  

      Voorzieningen 

 

 €          53.760  

  

 €            9.000  

      Kortlopende schulden en  

     overlopende passiva 

 

 €          13.612  

  

 €          17.695  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

Totaal passiva 

 

 €       105.699  

  

 €          57.309  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 

     

       

       

       

  

2015 

 

Begroot 

 

2014 

       Subsidies 

 

 €     119.253  

 

 €     119.253  

 

 €     120.863  

Overige inkomsten 

 

 €        55.510  

 

 €        49.247  

 

 €        31.433  

  

  

 

  

 

  

Totaal inkomsten 

 

 €     174.763  

 

 €     168.500  

 

 €     152.296  

       Personeelskosten  €       63.470  

  

 €        60.500   €        60.957  

 Afschrijvingen  €            730  

  

 €          1.000   €             670  

 Huisvestingskosten  €       58.387  

  

 €        62.000   €        62.548  

 Organisatiekosten  €       21.941  

  

 €        19.000   €        20.729  

 Tentoonstellings- en projectkosten  €       21.168  

  

 €        24.000   €          4.753  

 Collectie  €         1.354  

  

 €          2.000   €             632  

 

       Totaal lasten 

 

 €     167.050  

 

 €     168.500  

 

 €     150.288  

  

  

 

  

 

  

       Saldo van baten en lasten 

 

 €          7.713  

 

 €                  -  

 

 €          2.008  
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                                                    Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

      Algemeen 
     De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 41186144. De stichting heeft 

geen winstoogmerk. 

Grondslagen van waardering. 
     

      De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

      Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
   

      Materiële vaste activa 
     De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming 

      Vorderingen en overlopende activa 
     De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden 
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 

      Voorzieningen 
     

      Voorziening bouwplannen 

Het betreft een extra subsidie voor investering in een aanbouw serre ten bedrage van 53.760 zijnde een 
voorschot. Verleningsbeschikking 2015 dossiernummer 2907898. 

      Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
     

      Baten 
     Onder baten worden verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek 

van kortingen, en de opbrengsten uit hoofde van subsidies. 

Subsidieopbrengsten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de met de subsidie 
samenhangende activiteiten zijn verricht. 

      Subsidiëring 
     Het gemeentelijk subsidievolume voor 2015 is, per brief van 8 december 2014, voorlopig  

vastgesteld op maximaal € 119.253 

Op de subsidiebeschikking is de volgende regelgeving van toepassing: 
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- De Algemene Wet bestuursrecht           

- De Algemene Subsidieverordening 2014 van de Gemeente 
Utrecht 

          

- Controleprotocol Gemeente Utrecht ASV 2013           

- Beleidsregel Cultuur programmering en productie           

Voor een specificatie van de ultimo 2015 nog te ontvangen subsidiebedragen wordt verwezen naar de 
toelichting op de vlottende activa. 

            
De vaststelling van de gemeentelijke subsidie 2014 heeft in 2015 plaatsgevonden.  
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TOELICHTING OP DE BALANS 

Vaste activa 

    

     Inventaris 

    Aanschafwaarde  €            5.428  

   Afschrijving t/m 2014  €            3.685  

   Boekwaarde per 1 januari 2015  €            1.743  

   Aanschaffingen 2015  €            1.750  

   

 
 €            3.493  

   Afschrijving 2015  €               730  

   Boekwaarde per 31 december 2015 

 

 €            2.763  

 

 €            1.743  

     Vlottende activa 

    

     Vorderingen en overlopende activa 

    Nog te ontvangen reguliere subsidie afrekening 5% 

 

 €            5.963  

 

 €            5.963  

Nog te ontvangen entreegelden museumjaarkaart 

 

 €            1.298  

 

 €            3.205  

Vooruitbetaalde aansprakelijkheidsverzekering  €                 35  

   Vooruitbetaalde kosten wisseltentoonstellingen  €                 94  

   Voorraad verkoopmateriaal  €                    -  

   Vooruitbetaalde contributies/heffingen  €               431  

   Vooruitbetaalde kosten vakliteratuur/abonnementen  €               424  

   

  

 €               984  

 

 €               613  

Rentevergoeding 2015 Rabobank 

 

 €               210  

 

 €               213  

Debiteuren 

 
 €               716  

 

 €               446  

Teruggave btw 4e kwartaal 2015 

 
 €            2.997  

 

 €            1.180  

     

  

  

 

  

  

 €          12.167  

 

 €          11.620  

     Liquide middelen 

    Postbank  €                 22  

  

 €            1.073  

Rabobank  €            2.802  

  

 €            4.012  

Rabobank spaarrekening  €          86.000  

  

 €          37.000  

Kasmiddelen  €            1.944  

  

 €            1.861  

  

 €          90.769  

 

 €          43.946  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

TOELICHTING OP DE BALANS 

     

      

      

  

2015 

 

2014 

 

      Stichtingsvermogen 

     

      Stand per 1 januari 2015  €          30.614  

  

 €          28.606  

 Bij: Saldo baten en lasten 2015  €            7.713    

 

 €            2.008  

 

  

 €          38.327  

 

 €          30.614  

 

      Voorzieningen 

     

      Voorziening uitvoering bedrijfsplan  €                    -  

    Voorziening bouwplannen  €          53.760  

    Voorziening voetbaltentoonstelling  €                    -  

    

  

 €          53.760  

 

 €            9.000  

 

      

      Te betalen posten: 

     Controle jaarverslag 2015  €            3.700  

  

 €            4.000  

 Nog te besteden aan voetbaltentoonstelling  €                    -  

  

 €            7.976  

 Te betalen bankkosten  €                 10  

  

 €                 75  

 Te betalen telefoonkosten  €                 14  

    Te betalen bestuurskosten  €                    -  

  

 €               175  

 Opgebouwde vakantietoeslag 2015  €            2.343  

  

 €            2.222  

 Crediteuren  €            5.872  

  

 €            1.577  

 Af te dragen loonheffing  €            1.673  

  

 €            1.599  

 

Vooruitontvangen Donateurs 
 €                     

-  

  

 €                 70  

 

  

 €          13.612  

 

 €          17.695  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

      

      

      

  

2015 

 

Begroot 2014 

      Subsidies 

     

      Reguliere subsidie Gemeente Utrecht 

 

 €       119.253  

 

 €        119.253   €        119.263  

Flexibel Buget Subsidie 

 

  

 

   €            1.600  

  

 €       119.253  

 

 €        119.253   €        120.863  

      Overige inkomsten 

     

      Donateurs  €            3.688  

  

 €            5.500   €            4.125  

Giften  €            2.194  

  

 €            1.000   €            1.967  

Opbrengst verkoop  €            1.799  

  

 €            2.500   €            2.235  

Verkoop nabestellingen  €                    -  

  

 €               200   €                 15  

Verkoop bar (zonder alcohol)  €            4.848  

  

 €            3.300   €            5.698  

Verkoop bar (met alcohol)  €            1.202  

  

 €            1.200   €            1.167  

Rondleidingen  €            1.713  

  

 €            3.700   €            2.177  

Verhuur  €               950  

  

 €            1.000   €               479  

Entreegelden  €          17.178  

  

 €          11.000   €          13.345  

Schoolbezoeken  €               896  

  

 €            1.000  

 Sponsors educatie 

   

 €               500  

 Overige sponsors  €          20.795  

  

 €          17.500  

 Rentebaten  €               210  

  

 €               200   €               213  

Diverse baten & lasten  €                 37  

  

 €               647   €                 13  

  

 €         55.510  

 

 €          49.247   €          31.433  

      Personeelskosten 

     

      Salarissen  €          45.193  

  

 €          43.800   €          42.872  

Sociale lasten  €            9.154  

  

 €            7.008   €            6.797  

Pensioenlasten  €            1.793  

  

 €            1.953   €            1.890  

Werk door derden  €            1.800  

  

 €            1.000   €               975  

Vrijwilligerskosten/overige pers.kosten  €            5.531  

  

 €            6.739   €            8.422  

  

 €         63.470  

 

 €          60.500   €          60.956  

      Afschrijvingen 

     

      Inventaris 

 

 €              730  

 

 €            1.000   €               670  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

            

      

  

2015 

 

Begroot 2014 

      Huisvestingskosten 

     

      Huur Waterstraat 27+29  €          39.380  

  

 €          41.000  

 Huur Schuur J. Meijenhof  €            4.704  

  

 €            4.750  

 

 
 €          44.084  

   

 €          43.590  

Groot en klein onderhoud  €                 47  

  

 €               250   €               167  

Gas, electra en water  €            4.005  

  

 €            8.025   €            9.218  

Schoonmaakkosten  €            4.319  

  

 €            2.800   €            3.864  

Gemeentelijke Belastingen  €               882  

  

 €               870   €               639  

Inboedelverzekering  €            2.270  

  

 €            2.500   €            2.270  

Onderhoud en beveiliging  €            1.783  

  

 €            1.015   €            1.800  

Klimaatbeheersing  €               636  

  

 €               500   €               525  

Overige huisvestingskosten  €               361  

  

 €               290   €               474  

  

 €        58.387  

 

 €          62.000   €          62.548  

      Organisatiekosten 

     

      Accountants- en administratiekosten  €            4.364  

  

 €            4.200   €            2.646  

Inkoopkosten  €            4.560  

  

 €            1.450   €            4.137  

Publiciteit en promotie  €            5.035  

  

 €            5.000   €            3.321  

Kantoorbenodigdheden  €            1.154  

  

 €            2.000   €            1.393  

Porti   €                 21  

  

 €            1.500   €               846  

Kopieën 

   

 €               100  

 Telefoonkosten  €               929  

  

 €               750   €               652  

Bestuurskosten  €               140  

  

 €               120   €               175  

Contributies / abonnementen / heffingen  €            4.113  

  

 €            2.000   €            3.719  

Internetkosten  €               409  

  

 €               460   €               549  

Onderhoud apparatuur  €               733  

  

 €               680   €            2.549  

Overige organisatiekosten  €               485  

  

 €               740   €               741  

  

 €        21.941  

 

 €          19.000   €          20.729  

      Tentoonstellings- en projectkosten 

     

      Vaste tentoonstellingskosten  €               308  

  

 €               650   €            1.795  

Wisseltentoonstellingskosten  €          20.750  

  

 €          20.000   €            2.878  

Educatie  €               460  

  

 €            3.000  

 Planontwikkeling  €             389- 

    Algemene materiaalkosten  €                 39  

  

 €               250   €                 79  

Nieuwsbrief   

  

 €               100    

  

 €        21.168  

 

 €          24.000   €            4.753  
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Collectie 

     

      Aanschaf materiaal  €            1.354  

  

 €            1.000   €               632  

Behoud/beheer  €                    -  

  

 €            1.000  

 

  

 €            1.354  

 

 €            2.000   €               632  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






