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Samenvatting  

Het jaar 2016 was een roerig jaar voor het Nederlands Volksbuurtmuseum. Het is erg positief te 

noemen dat de bezoekersaantallen stegen, de begroting  van 2016 sluitend was en er wederom door 

meer dan 50 vrijwilligers gewerkt is in het museum.  Helaas werd het jaar negatief beïnvloed door de 

onduidelijkheid over de subsidie voor de komende jaren. De Adviescommissie heeft ons 

Ondernemingsplan 2017-2020 positief beoordeeld, maar we zouden geen budget krijgen, omdat het 

cultuurbudget al was overschreden. Einde van 2016 kregen we gelukkig groen licht voor de 

vervolgfinanciering in 2017, maar de jaren daarna zijn tot op heden onzeker.  

De vaste opstelling in het museum is goed onderhouden en op de eerste verdieping op onderdelen 

vernieuwd. Ook is de collectie van het museum uitgebreid met o.a. een aantal bijzondere schilderijen 

van de Utrechtse schilder Mar Diemel. Er zijn drie succesvolle tentoonstellingen georganiseerd. 

Bezoekers konden zo ervaren hoe het gesteld was met de hygiëne in de volksbuurten van weleer 

tijdens ‘Samen in bad’. Met de tentoonstelling ‘Geknipt voor de vijand’ is aandacht besteed aan de 

positie van de zogenaamde ‘moffenmeiden’ in Utrecht. Overal in Nederland vonden na de bevrijding 

volksgerichten plaats door vrouwen die iets met de vijand hadden kaal te knippen. De laatste 

tentoonstelling van 2016 was ‘Van vis tot vrachtschip’. Het toont de vrij onbekende geschiedenis van 

een twintigtal grote en grootse ondernemingen in Wijk C en het Vredenburg. In samenwerking met 

RTV Utrecht werd er tevens een documentairereeks gemaakt bij deze tentoonstelling.  

Naast de tentoonstellingen zijn er in 2016 zeven gerelateerde en op zichzelf staande lezingen 

georganiseerd en goed bezocht. Er zijn maar liefst 44 groepen ontvangen voor diavoorstellingen en 

rondleidingen.  

In totaal bezochten 24 klassen het museum voor een speciaal programma. 18 klassen uit het 

basisonderwijs en 6 klassen uit het voortgezet onderwijs. In totaal waren het 545 leerlingen.  

Het museum is in 2016 bezocht door 8.509 bezoekers. Een stijging van 1.443 bezoekers, meer dan 

20% ten opzichte van 2015. Het streven was het behalen van een bezoekersaantal van 7500, dus we 

hebben dit doel ruimschoots behaald.   

In dit jaarverslag geven leest u onze uitgebreide verantwoording op basis van het Jaarplan 2016. 
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Voorwoord van de voorzitter  

 

Het is fantastisch wat bereikt is in 2016 en daarom zijn we als 

bestuur buitengewoon tevreden over het afgelopen jaar. Ondanks 

de grote onzekerheid rondom de subsidie is er hard gewerkt en veel 

ondernomen. Dat heeft ook positief uitgewerkt. Het is hartstikke  

goed gegaan met het museum. Bezoekersaantallen namen toe, de 

financiën geven een positief beeld en ook de belangstelling voor de 

acties voor behoud zijn in velerlei vorm hartverwarmend. Dat alles 

was groots. Mooi dat we als museum zo’n grote en enthousiaste 

groep vrijwilligers hebben die niet alleen de kar weten te trekken, 

maar ook het nodige enthousiasme uitstralen. 

 

Toch werd het jaar vooral bepaald door de onduidelijkheid over de subsidie voor de komende jaren. 

De Adviescommissie had ons Ondernemingsplan 2017-2020 positief beoordeeld, maar we zouden 

geen budget krijgen, omdat het cultuurbudget al was overschreden. Daarop hebben de zeven 

instellingen die een positief advies kregen van de Commissie maar geen budget kregen, de krachten 

gebundeld. Dit heeft onder andere geresulteerd in een druk bezochte avond in Tivoli-Vredenburg 

waar een tiental sprekers het belang van cultuur voor de stad eens extra voor het voetlicht hebben 

gezet. Dit alles onder de noemer ‘Utrecht Culturele metropool in ontwikkeling’. Deze samenwerking is 

ons goed bevallen en geeft aan dat het versterken van netwerken in de stad voor de toekomst van 

groot belang is. Ook zijn er met alle politieke fracties, de dienst Cultuur en de wethouder gesprekken 

geweest. Op 19 september werden de voorstellen van het college omtrent de Cultuurnota openbaar 

gemaakt. Op 27 oktober kregen alle instellingen de kans om in te spreken op de 

raadsinformatiebijeenkomst en werd de Programmabegroting 2017 in november door de 

gemeenteraad vastgesteld.  

 

Om toch met goede hoop aan het werk te blijven, heeft het Volksbuurtmuseum het Jaarplan 2017 

opgesteld en ingediend. Het maakt het werk voor de vrijwilligers en de activiteiten gericht op de 

toekomst echter wel zwaarder. Door deze lange wachttijd en onzekerheid staan de plannen voor een 

uitbouw achter de zijzaal voorlopig in de ijskast. Ondertussen hebben we een handtekeningenactie 

opgezet voor het behoud van het Volksbuurtmuseum. Op het moment van schrijven zijn er ca. 3675 

handtekeningen verzameld. Tot onze opluchting heeft het College van B&W aan de Gemeenteraad 

het voorstel gedaan om onze subsidie voor 2017 uit het flexibele budget te betalen. Dat geeft tijd en 

ruimte om te bezien of en hoe er voor de rest van de periode 2017-2020 een oplossing gevonden kan 

worden. We hebben goede hoop, maar zeker is het dus nog niet. 

 

Dit Jaarverslag 2016 is gebaseerd op de volgorde van onderwerpen zoals vorig jaar gepresenteerd in 

ons Jaarplan 2016. Wij zetten ons ook de komende jaren weer met hart en ziel in voor het 

Volksbuurtmuseum met vertrouwen in de toekomst,  

 

Wim van Gelder, voorzitter bestuur  
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Verslag van activiteiten in 2016  

 

1. Vaste opstelling 

De vaste opstelling in het museum aan de Waterstraat vormt de basis van het museum. Het doel was 

deze vaste opstelling goed te onderhouden en hier en daar  verbeteringen aan te brengen. In deze 

presentatie toont het museum aan de hand van vaste collectiestukken en een multimediapresentatie 

het dagelijks leven in het Utrechtse Wijk C tussen 1850 en 1950. De presentatie brengt de wijk tot 

leven; via de ‘Belevingssteeg’ loop je letterlijk door een straatje van Wijk C zoals het er rond 1920 uit 

zag. Je ervaart door ‘persoonlijke verhalen’ hoe het leven in de volksbuurt verliep. De vaste 

museumcollectie bestaat uit een rijke verzameling van divers materiaal, merendeels beschikbaar 

gesteld door oud-buurtgenoten en stadsgenoten. De collectie bevat:  

1. oral history: ca. 230 unieke geluidsbanden van interviews met oud bewoners van Wijk C;   

2. foto’s, schilderijen, pentekeningen en plat archief- en documentatiemateriaal; 

3. gebruiksvoorwerpen uit de volksbuurt;  

4. oude filmopnames van de wijk.  

Samen vormen de collectieonderdelen een onlosmakelijk geheel dat maakt dat Wijk C de best 

gedocumenteerde wijk van Nederland is! 

 

In 2016 hebben we een aantal verbeteringen aangebracht:  

 Er zijn nieuwe vitrines geplaatst op de eerste 

verdieping waarin aandacht is voor Anton 

Geesink en verdwenen beroepen.  

 Er is een grote wandposter geplaatst van de 

kolenjochies uit Wijk C. Met deze 

aanpassingen krijgt deze etage meer 

aansluiting bij de ‘karrenkamer’ en vormt zo 

meer een geheel.  

 In de bovenzaal is een oude presentatie 

‘Wonen onder toezicht’ op een nieuw 

televisiescherm in gebruik genomen.  

 Voor de verdere invulling van de 

cultuureducatie hebben we in 2016 een 

(semipermanente) opstelling uit eigen 

collectie gemaakt rond de zogenaamde 

‘Wonderlijke Zaken’. Vooral bedoeld voor 

(groot-) ouders met jonge kinderen. Objecten die voor velen nog wel herkenbaar zijn, maar die 

voor kinderen een wonderlijk apparaat vormen.  
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2. Tentoonstellingen 

Er waren voor 2016 drie wisselexposities gepland en deze zijn ook gerealiseerd. 

De tentoonstellingen kwamen tot stand door de inzet van deskundige vrijwilligers en andere 

sleutelfiguren en netwerken:  

Naam tentoonstelling en thema  Periode  

Samen in bad – leefomstandigheden en hygiëne   februari – april 2016  

‘Geknipt voor de vijand’ – Openbaar straffen van ‘moffenmeiden’ april – sept 2016  

‘Van vis tot vrachtschip’ – Ondernemers en ambachten uit de wijk  okt 2016 - maart 2017 

 

Terugblik op de tentoonstellingen  

‘Samen in bad’  

In de laatste 150 jaar is er enorm veel veranderd in leven, 

wonen en werken van mensen. In volksbuurten woonden 

mensen in soms erbarmelijke omstandigheden. Van veilig 

en warm wonen in van alle gemakken voorziene huizen 

was nog in de verste verte geen sprake. En het was heel 

normaal als hele gezinnen, ook de grote, in 1 of 2 kamers 

leefden die amper groter waren dan een gemiddelde 

slaapkamer van nu. In volkswijken behelpen de bewoners 

zich in huis met po, emmer, tonnetje of een secreet 

buiten, dat ze niet zelden met de hele straat moeten 

delen. Een enkeling had al stromend koud water, één 

kraantje bij de voordeur, maar nog lang voorzag de straat- 

en wijkpomp vele huishoudens van water en natuurlijk het 

bijbehorende ‘praatje’. Voor dat bad moet eerst water 

verwarmd worden, of warm gekocht bij de 

heetwaterstoker of ‘water- en vuurman’. Dit wordt dan in de teil of tobbe gegoten, die in de keuken 

staat en dan kan de familie zich een voor een wassen. Vaak mag vader eerst en het jongste kind als 

laatste. Meestal op zaterdag, zodat het gezin op zondag schoon en in het beste goed in de kerk kan 

verschijnen. We kunnen het ons niet meer voorstellen hoe het is om zo te leven. Om onze bezoekers 

daar toch iets over te laten weten, voelen en ruiken hebben we deze tentoonstelling opgezet. Hij is 

‘Samen in bad’ genoemd, omdat we deze enorme veranderingen benaderden vanuit de 

ontwikkelingen op het gebied van hygiëne. In de vormgeving is water als startpunt gekozen voor de 

verbeelding van de verschillende aspecten van hygiëne. De tentoonstelling is goed bezocht en kreeg 

ook veel aandacht in de media.  
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‘Geknipt voor de vijand’ 

Op 29 april 2016 is een bijzondere tentoonstelling geopend met als titel 

‘Geknipt voor de vijand’. Deze trok veel lokale en landelijke aandacht van de 

media. Met deze tentoonstelling is aandacht besteed aan de 

positie van de zogenaamde ‘moffenmeiden’ in Utrecht. Overal 

in Nederland vonden na de bevrijding volksgerichten plaats 

door vrouwen die iets met de vijand hadden kaal te knippen. 

Voornamelijk in de volksbuurten. Inhoudelijk was deze 

tentoonstelling gebaseerd op onderzoek van Rianne Oostrum 

die uitgebreid onderzoek in Utrecht naar het onderwerp heeft 

gedaan. In dit onderzoek krijgen de getuigen, de omstanders, 

van het kaalscheren van de moffenmeiden een stem. De 

tentoonstelling richtte zich dus op de ‘mening’ over het 

kaalscheren van ‘moffenmeiden’. Het onderzoek werd gedaan 

vanuit het grass root perspective. Niet de ‘grote’ mening van 

iemand als de naoorlogse minister-president Gerbrandy staat 

centraal, maar de ‘gewone man’ komt aan het woord: de 

ooggetuige, de omstander.  

We hebben medewerking gekregen van het NIOD voor het 

gebruik van beeldmateriaal. Verder was er hulp van het Euregionaal Onderduikmuseum in Aalten. 

Dat museum had ook al eerder aandacht aan dit onderwerp besteed. We hebben bijdragen gekregen 

van het Nationaal Fonds 4 & 5 mei en het V-fonds. 

 

‘Geknipt voor de vijand’ hebben we tevens verwerkt in een kleine verplaatsbare satelliet-

tentoonstelling. Deze satelliet-tentoonstelling reist nog steeds. Er zijn nog reserveringen op diverse 

plekken in het land tot en met december 2017, in totaal waren het dan zeven locaties door het hele 

land. 

Omdat in de vrijwilligersvergadering bleek dat sommige vrijwilligers het best een moeilijk thema 

vonden om aan de bezoekers te presenteren, hebben we hen twee informatieavonden aangeboden. 

De eerste was door Albert van Aldijk van Stichting Werkgroep Herkenning. Van Aldijk is zelf zoon van 
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een Duitse vader, opgegroeid bij een pleeggezin en heeft pas na 35 jaar zijn 

biologische ouders kunnen opsporen. De volgende avond werd ingevuld door 

Sophie Keij-de Rie om de vrijwilligers te helpen bij het voeren van lastige 

gesprekken, gespannen situaties en escalatie. 

 

Bezoeker aan het woord: “De overgang en volgorde van de thema's in deze tentoonstelling vond ik 

heel goed. Eerst leer je iets over de honger in de oorlog, vervolgens krijg je mee hoe andere mensen 

tegen de moffenmeiden aankeken en krijg je al snel de neiging om deze vrouwen ook te veroordelen. 

Wanneer de beelden van het kaalscheren en het bespottende spektakel plaatsvond, ontstond er toch 

een beetje medelijden met die meiden. Daarna volgen meningen van mensen die erbij waren. Zo zijn 

er mensen die vinden dat de meiden hun verdiende loon krijgen, maar ook zijn er mensen bij die het 

vreselijk vinden hoe de boze landgenoten de meiden behandelen”.  

 

We ontmoetten een vrouw wiens tante één van de ‘moffenmeiden’ op een foto was en dat was de 

reden dat ze de tentoonstelling bezocht. Zij liet op de reactiewand een ontroerende boodschap 

achter:  

“Aan mijn allerliefste kaalgeschoren tante Hilda. Tot aan uw dood moest u dit meedragen, een kind 

van een Duitser, de schaamte van het kaalscheren. Maar u was mijn allerliefste.” 

 

‘Van vis tot vrachtschip’ 

De tentoonstelling ‘Van Visch tot vrachtschip, grootse ondernemers in hartje Utrecht’ en de 

documentaire ‘Grootse ondernemers in Hartje Utrecht’ toont de vrij onbekende geschiedenis van 

een twintigtal grote en grootse ondernemingen in Wijk C en het Vredenburg. Enkele van die 

bedrijven bestaan nog: Transportbedrijf van Dijk, Metaalbedrijf Jurgen en de Bie, Van Dillen, Thom 

Broekman, Hoedenzaak Jos van Dijck, Douwe Egberts en het opnieuw opgestarte Distilleerderij 

Staffhorst. In samenwerking met RTV Utrecht werd er tevens een documentaire gemaakt. Deze 

documentairereeks is uitgezonden door RTV Utrecht en deze zijn terug te zien via internet:  

Deel 1: uitgezonden 10 en 11 december 2016: Wijk C en het water 

Deel 2: uitgezonden 17 en 18 december 2016: Ruim baan voor de handel 

Deel 3: uitgezonden 24 en 25 december 2016: De overlevers 

 

De tentoonstelling  en de documentaire zoomen in op een onderbelicht stuk van de geschiedenis van 

de wijk met veel meer bedrijvigheid en ondernemerschap dan bekende geschiedenis van ene wijk vol 

winkels, cafés, logementen en ambulante handel. In dit kleine stukje Utrecht waren in de 19e  en 

20ste eeuw naar verhouding veel ondernemers gevestigd met relatief grote bedrijven.  

http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/docu/20161210-0810/
http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/docu/20161217-0810/
http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/docu/20161224-0810/
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De volksbuurt Wijk C staat bekend als een wijk met kleine handelaren, venters 

en ambachtslui. Dat er ook bedrijven zaten die uitgroeiden en zelfs 

internationaal opereerden is minder bekend. Wat betekende de aanwezigheid 

van deze handelaren en ondernemers voor de stad Utrecht en voor de bewoners van Wijk C in het 

bijzonder? Voor het project zijn fotomateriaal, historische filmbeelden en interviews gebruikt die 

aanwezig zijn in het Volksbuurtmuseum, in de archieven van RTV Utrecht / Domroep en het Utrechts 

Archief. Samen met recent ontdekt historisch materiaal en nieuwe interviews is dit gecombineerd tot 

een veelzijdig portret met unieke invalshoeken.  

 

Voor de thematentoonstellingen zochten wij ook aparte fondsen. We vroegen aandacht en trekken 

bezoekers voor deze tentoonstellingen via sociale media, onze website, free publicity, posters, flyers 

en advertenties en met de randprogrammering en educatieve activiteiten.  

 

3. Bezoekers 

We mogen ons verheugen op een stijging van de bezoekersaantallen! Het museum is in 2016 bezocht 

door 8.509 bezoekers. Een stijging van 1.443 bezoekers, meer dan 20% ten opzichte van 2015. Het 

streven was het behalen van een bezoekersaantal van 7500, dus is dit doel ruimschoots behaald. De 

stijging is te verklaren door ongeveer 500 bezoekers die we ontvingen naar aanleiding van de 

Museumkaartactie.  Daarnaast is de stijging te verklaren door grote inzet van advertenties en 

publiciteit. De spraakmakende tentoonstellingen, een televisieserie bij een van de tentoonstellingen 

door RTV Utrecht en vermelding in een actualiteitenprogramma over kleine musea (EenVandaag 13-

8-16) boden de gelegenheid tot relatief veel free publicity.  

 

Bezoekers kwamen tot nu toe voor 35% uit de stad, 28% uit de provincie Utrecht, 32% uit de rest van 

het land en 5% uit het buitenland. In 2016 was een uitgewerkt bezoekersrapport gepland, maar dit 

kon door de drukte niet worden uitgevoerd.  Meer inzicht in o.a. herkomst en leeftijden is sinds eind 

2016 mogelijk via het dashboard van de Museumkaart. Op dit moment is het nog te kort geleden 

ingevoerd om daar conclusies aan te verbinden. 
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4. Educatie  

In totaal bezochten 24 klassen het museum voor een speciaal 

programma: 18 klassen uit het basisonderwijs en 6 klassen uit het 

voortgezet onderwijs. In totaal waren het 545 leerlingen. Het 

streven was om in 2016 700 leerlingen uit het onderwijs te 

bereiken. Helaas is het aantal dus wat achter gebleven bij de 

verwachting, mede door een gebrek aan (vaste) vrijwilligers die de 

werving richting scholen organiseren.  

 

Het museum biedt lesstofverrijkende en lesstofvervangende 

programma’s aan voor alle basisscholen. Voor de groepen 4, 5, en 

6 zijn het lesstof vervangende programma’s voor alle 

geschiedenismethodes. Voor de groepen 1, 2, 3, en 7, 8 zijn er 

lesstof verrijkende programma’s. Alle programma’s voldoen aan de 

kerndoelen zoals door het Ministerie van OCW voor het 

basisonderwijs zijn vastgesteld. Met ons educatieve aanbod biedt het museum de scholen een 

doorlopende leerlijn aan. Thema’s in de programma’s gaan uit van de Nationale Canon. Het 

Museumkwartier heeft de lesprogramma’s van het Volksbuurtmuseum beoordeeld en van 

voldoende kwaliteit geacht.   

 

 

Voor het uitzetten van ons aanbod op de meer dan 120 Utrechtse basisscholen werpt uitgerekend de 

gemeente een hindernis op die voor ons als relatief kleine speler op deze markt vrijwel onneembaar 

is. Ons educatieve aanbod is namelijk niet opgenomen in de catalogus en website van Cultuur & 

School Utrecht. Zowel van Cultuur & School Utrecht, als van de gemeente vernemen wij dat de 

gemeente het aantal cultuuraanbieders dat Cultuur & School mag bemiddelen limiteert. Daarmee 

blokkeert de gemeente voor ons het meest geëigende kanaal om deze doelgroep te bereiken. Het 

opheffen van deze limitering kost de gemeente naar onze inschatting geen geld. Het museum roept 

het college dan ook op om deze blokkade onmiddellijk uit de weg te ruimen. Het Nederlands 

Volksbuurtmuseum kan dan doen wat de Commissie Cultuurnota 2017 - 2020 adviseert. 

Het lijkt ons zowel in het belang van scholen, als van het Volksbuurtmuseum en andere aanbieders  

om deze beperking zo snel mogelijk op te heffen.  Zowel het SUM (Utrechtse Musea), als Cultuur & 

School hebben aangegeven het met het Volksbuurtmuseum eens te zijn.  

 

Om middelbare scholieren bij de tentoonstelling ‘Geknipt voor de vijand  te betrekken, ontwikkelden 

we een apart educatieprogramma. Groepsdruk en massagedrag zijn voor tieners namelijk actuele 

thema’s waar zij op school, op de sportclub en op straat bijna dagelijks mee geconfronteerd worden. 

Vier schoolklassen hebben deze expositie bezocht.  

 

Het Nederlands Volksbuurtmuseum werkt sinds september 2016 samen met de Pabo van de 

Hogeschool Utrecht. Om de band tussen het basisonderwijs en het museum te versterken bieden wij 

de mogelijkheid om: 

 Studenten zelf een rondleiding te laten organiseren voor kinderen. 
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 Studenten en docenten van de Pabo de mogelijkheid te bieden om 

materialen te lenen van het museum die ingezet kunnen worden tijdens 

lessen van bijvoorbeeld de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde 

en kunstvakken (muziek, beeldende vorming en drama). 

 

De ontwikkelingen in het onderwijs maken het steeds noodzakelijker dat basisscholen hun 

cultuurprogrammering nauw kunnen laten aansluiten bij hun eigen specifieke curriculum. Hierdoor 

groeit de behoefte van scholen aan meer vraag-gestuurd aanbod. De in het SUM samenwerkende 

educatie-afdelingen ontwikkelen sinds enige tijd een methode om beter op deze ontwikkeling te 

kunnen inspelen. In 2016 heeft het Volksbuurtmuseum aansluiting gezocht bij deze groep en de 

verwachting is dat we in 2017 volledig zullen meedraaien. 

  

Het vrijwilligersteam van het cluster Educatie richtte  zich vooral  op de uitvoering van de al 

aanwezige programma’s. In het voorjaar 2016 zijn  alle basisscholen opnieuw aangeschreven.  

 

5. Activiteiten en evenementen 

In 2016 organiseerde het museum zeven keer  een extra activiteit in de vorm van lezingen of 

evenementen (doel was minimaal zes keer). Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat deze 

activiteiten een duidelijk educatief karakter hebben. De volgende activiteiten vonden plaats:  

 

Activiteiten / evenementen   

1. Receptie naar aanleiding van de verplaatsing van het beeld van Anton Geesink 

2. Lezing i.h.k.v. Samen in Bad: “Badhuizen en hygiëne in de volksbuurt” door Paul Abspoel  

3. Lezing i.h.k.v. Samen in Bad: Utrechtse stadsparken en volksgezondheid door Renette Niekerk. 

4. Presentatie van de vier nieuwe aanwinsten van Mar Diemèl 

5. Lezing: ‘Jeroen Bosch en het gewone volk’ 

6. Lezing i.h.k.v. Geknipt voor de vijand: ‘VERRAAD, de driehoek van een verzetsechtpaar en een 
SD-agent’ door Roel van Duijn.  

7. Lezing Monika Diederichs i.h.k.v. Geknipt voor de vijand: Historica Monika Diederichs over haar 

boek over de omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.  

 

We sloten daarbij aan bij diverse voor ons relevante activiteiten in de stad waaronder de 4 en 5 mei 

viering.  

 

6. Buitenproject 

In de afgelopen jaren heeft het museum met enige 

regelmaat zogeheten buitenprojecten uitgevoerd in 

de wijk. Vaak in samenwerking met bewoners zijn 

beelden of gevelstenen geplaatst of de 
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straatnaamborden aangepast. In 2016 heeft dit niet plaats gevonden, omdat er 

geen aanleiding toe was. Wel is de verplaatsing van het beeld van Anton 

Geesink gerealiseerd en feestelijk onthuld met de familie Geesink. Het beeld 

heeft nu een plaats waar het meer tot zijn recht komt. Een tweede project waarvoor in 2016 reeds 

de voorbereidingen zijn getroffen is het herplaatsen van de originele 17 eeuwse gevelsteen 

‘Huidenhandelaren’ in het pand Jacobskerkhof 4-11. De herplaatsing in 2017 dient dan tevens als 

afsluiting van de tentoonstelling van ‘Visch tot Vrachtschip’. 

 

7. Groepsbezoeken / arrangementen 

Het museum biedt diavoorstellingen en rondleidingen door de wijk aan voor diverse groepen. Het 

streven was deze activiteit minimaal 30, en afhankelijk van de beschikbare ruimte maximaal 50 keer 

te realiseren. Er zijn 44 groepen ontvangen voor diavoorstellingen en rondleidingen. Het museum is 

onder andere bezocht door groepen van onder andere Axioncontinu in het programma 

VrijdagMuseumdag van het SUM; vrienden van Theater Tilburg; de Woonbond; Mitros;  Achmea 

pensioenbeheer; de Belastingdienst; Gastheerschap Museumkwartier en diverse families en 

vriendengroepen. 

We zijn heel tevreden over de behaalde aantallen, maar hebben in ons Jaarplan 2107 opgenomen 

om met meer organisaties samen te werken om nog meer arrangementen te realiseren.  

 

8. Openstelling 

Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag, elke 1e , 2e en 3e zaterdag van de maand en 

op de zondagen van 11.00 tot 17.00 uur. Extra gratis openstellingen waren er met het Nationale 

Museumweekend en het Smartlappenfestival. Wegens een gebrek aan vrijwilligers is het niet gelukt 

om elke zaterdag open te gaan.  

Vanaf februari 2016 was het elke eerste zaterdag van de maand open huis voor buurtbewoners in 

samenwerking met het Buurtteam. Het Nederlands Volksbuurtmuseum was vroeger al een centrale 

ontmoetingsplek voor de buurt: praten over allerlei zaken die in de buurt speelden, onder het genot 

van een drankje en een accordeonist. Helaas hebben we dit na een aantal keer proberen moeten 

stoppen wegens gebrek aan belangstelling. Wel houden we contact met het Buurtteam. 

 

9. Behoud en beheer  

Het onderhouden van de be- en ontvochtigingsapparatuur en het wekelijks uitlezen van de digitale 

klimaatmeters zijn werkzaamheden die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Ook het schoonmaken 

van de apparatuur, twee maal per jaar, is hierin meegenomen. Het museum voert regelmatige 

controles uit in de depotruimtes op ongedierte zoals houtworm of mot. Conservering of restauratie 

van kwetsbare objecten komt incidenteel voor en gebeurt kosteloos door een bevriend en erkend 

restaurateur.  
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10. Collectievorming 

De collectie is uitgebreid door 76 schenkingen van particulieren en 28 aankopen. Bijzondere 

aanwinsten zijn vier werken van de schilder Mar Diemèl. De Utrechtse schilder Mar Diemèl (1903-

1983) illustrator, kunstschilder, oprichter/docent, directeur kunstacademie Artibus in Utrecht heeft 

een uitgebreid oeuvre nagelaten. Hiervan is in Utrecht echter weinig te zien in de musea. 

‘De marskramer’ (1939) en ‘De werkman’ (1944) passen in de collectie en zijn een mooie aanvulling 

op het verhaal dat we in de zogenaamde ’ Karrenkamer’ vertellen. Hier komt de geschiedenis van de 

venters en marskramers aan bod onder meer door het tonen van een unieke marskramerskist 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. Van De Werkman is niet  

bekend wie de geportretteerde is. Ook hier zou het kunnen gaan om een Utrechtse arbeider die 

overigens ook nog op een ander werk van dezelfde schilder is terug te vinden. Voor ons museum een 

mooie aanvulling op de vaste presentatie. De werken konden aangekocht worden met steun van de 

Van Baaren Stichting en het KF Hein fonds.  

Als het gaat om collectievorming is het museum altijd op zoek naar foto’s, verhalen en objecten die 

met volksbuurten te maken hebben, een duidelijke cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen en 

die in de historische context rond het leven in de volksbuurten geplaatst kunnen worden.  

 

In 2016 hadden we het voornemen om de collectie van oral history te gaan ‘verjongen’  door 

inwoners, die in een volksbuurt geboren zijn tussen 1940 en 1960, te interviewen. Dit project zal een 

looptijd van vier jaar kennen en wordt uitgevoerd door vrijwilligers die door een professional worden 

getraind. Doordat onze toekomst nog onzeker is voor de jaren 2018 – 2020 is het niet verstandig nu 

fondsen hiervoor te werven.  
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11. Digitalisering en Collectieregistratie  

De registratie van schenkingen, aankopen en bruiklenen wordt bijgehouden en 

waar nodig aangepast. Nieuwe aanwinsten worden direct geregistreerd. Het digitale archief van het 

museum beslaat nu meer dan 20.000 afbeeldingen. Op die manier kunnen mensen informatie over 

de geschiedenis van volksbuurten tot zich nemen. Zo kunnen ook kinderen en jongeren informatie 

vergaren voor hun schoolopdrachten. 

 

12. Huisvesting 

Het museum huurt de gebouwen Waterstraat 27 en 29 van de Utrechtse Vastgoed Organisatie. 

Dankzij een extra subsidie van de Gemeente Utrecht zou  het museum in 2016 de ruimte kunnen 

uitbreiden met een aanbouw achter nummer 29. Er zouden dan groepen tot ca. 100 personen in het 

museum kunnen verblijven. Door de ontstane onzekerheid over het voortbestaan van het museum is 

dit uitbreidingsplan uitgesteld.  

Het museum beschikt over extra opslagruimte buiten het pand door het huren van een particuliere 

garage aan de Jan Meijenhof achter het museum. Het museum heeft na de eventuele uitbreiding van 

het pand weinig tot geen mogelijkheid meer om nog uit te breiden in ruimte.  

 

13. Verhuur 

Het museum heeft ook in 2016 ruimtes beschikbaar gesteld voor de verhuur. De ruimte werd 

gebruikt door het Wijk C Komitee, buurtpreventiegroepen Wijk C Oost en –West, de Ned. Ver. van 

spoorliefhebbers en de traditionele koffieochtenden op de dinsdagen voor ouderen uit de buurt . 

Daarnaast zijn de ruimtes dertien keer verhuurd voor lezingen, familiefeestjes en recepties. Deze 

verhuur laat een kleine groei zien. Na het realiseren van extra ruimte, dat voorlopig is uitgesteld, kan 

het museum actiever acquisitie plegen voor de verhuur.  

 

14. Buitenruimte 

De vaste presentatie omvat ook het museaal inzetten van de ruimte die de tuin biedt. Bezoekers 

kunnen even de rust van een stadstuin opzoeken en op het terras hun indrukken van het bezoek 

laten bezinken. Het bijhouden van de tuin en terras wordt door vrijwilligers gezamenlijk gedaan. 

 

15. Museumregister 

We zijn opgenomen in het Nederlandse Museumregister en daardoor lid van de Nederlandse 

Museumvereniging en van de Stichting MuseumJaarKaart. Door vernieuwing en aanscherping van de 

criteria binnen het register zal nu jaarlijks een zelfevaluatie worden opgemaakt. Door het ontbreken 

van een geschoolde vrijwilliger in collectiebeheer is dit niet gebeurt.  
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16. Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven leden die zeven keer per jaar 

vergaderen. Voor  het bestuur was in 2016 vooral het Ondernemingsplan 2017-2020 en de 

besluitvorming rond de subsidie het belangrijkste thema. Het bepaalde grotendeels de inhoud van de 

vergaderingen en de acties die daar uit voort kwamen. Ook de PR en marketing en de inzet van de 

daarvoor aangestelde professionele kracht vormden belangrijke aandachtspunten. Tot op de heden 

is het spannend voor het bestuur hoe de toekomst van het museum gewaarborgd kan worden, 

hoewel zij ook erg blij zijn met de toekenning voor het jaar 2017.  

 

De organisatie voldoet aan alle eisen gesteld in de Utrechtse voorwaarden voor goed bestuur. Er 

vonden een aantal bestuurswisselingen plaats. Het bestuur bestond in 2016 uit: 

1) Wim van Gelder  voorzitter 

2) Nicole de Jonge  penningmeester 

3) Toon Eijkman  secretaris 

4) Sytse Koopmans  2e secretaris 

5) Nelleke Wuurman   lid 

6) Kees van de Berg  lid  

7) Emiel van Ekert  lid 

 

17. Vrijwilligers 

Het museum bestaat ook in 2016 dankzij de inzet van 51 vrijwilligers. Dat waren 23 vrouwen en 28 

mannen. Zowel voor ouderen als voor jongeren biedt het museum een aantrekkelijke werkplek. In 

tegenstelling tot de situatie in veel (kleinere) musea is 38% van onze medewerkers jonger dan 40 

jaar. De vrijwilligers komen minimaal 4 maal per jaar bijeen voor een algemene 

vrijwilligersvergadering en hebben, daarnaast clusterbreed overleg. De huidige clusters zijn:  

 Tentoonstellingen/evenementen;  

 Openstelling; Digitalisering  

 Educatie  

 PR en Marketing (nieuw) 

 

Elk cluster wordt aangestuurd door een coördinator die participeert in het coördinatorenoverleg. 

Voor de algemene voortgang van het vrijwilligerswerk is een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Een 

interne Nieuwsbrief, die minimaal viermaal per jaar verschijnt, is onderdeel van de communicatie 

richting vrijwilligers. Waar het budget dit toelaat biedt het museum vrijwilligers cursussen aan om de 

deskundigheid minimaal op peil te houden en verder te vergroten. Onkosten ten behoeve van het 

museum worden altijd vergoed. De organisatie doet er alles aan om alle zaken die een goede 

bedrijfsvoering bevorderen nauwgezet vast te leggen en zo transparant mogelijk te communiceren. 

Hiertoe is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de vormgeving van het vrijwilligersbeleid en het 

maken van een Handboek voor Vrijwilligers. 
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Het 

streven 

was om 

in 2016 het vrijwilligersaantal 

te verhogen van 50 naar 55: 

het werden 51 vrijwilligers.  

In 2016 zijn 5 personen 

vertrokken. We hebben 

ondanks de dreiging van de 

sluiting toch 11 nieuwe 

vrijwilligers kunnen werven. 

Het museum mocht zich, mede 

daardoor, verheugen in een 

duidelijke verjonging van het 

vrijwilligersbestand. 

Gezamenlijk leveren zij ca. 10.697 uur werk per jaar. Dit komt neer op een inzet van ruim 5,5 

personen op fulltime basis. In de grafiek is te zien dat het Volksbuurtmuseum een groot aantal zeer 

trouwe vrijwilligers heeft.  

 
Dinsdag 14 juni 2016 ontving het Nederlands 

Volksbuurtmuseum van raadslid Maarten van 

Ooijen (ChristenUnie) een ‘Gouden Medaille’. De 

ChristenUnie reikt deze medaille regelmatig uit 

als blijk van waardering voor de inzet van 

vrijwilligers in de samenleving. Het Nederlands 

Volksbuurtmuseum bestaat dankzij de inzet van 

ruim vijftig vrijwilligers. 

 
 

18. Beroepskrachten 

Het museum kent één parttime beroepskracht met een 0.8 FTE aanstelling in de functie van 

algemeen directeur. Voor schoonmaak is 4 uur per week begroot. Incidenteel worden 

beroepskrachten ingehuurd op projectbasis, altijd gefinancierd met fondsgelden. 

 

19. Publiciteit en marketing 

In 2016 zijn extra uren besteed door het inhuren van een tijdelijke professionele kracht die werkte op 

het gebied van publiciteit en marketing. Hij heeft zes maanden gewerkt aan het vergroten van de 

naamsbekendheid, en het verhogen van de bezoekersaantallen. Zijn taken waren:  

 De huidige publiciteitsacties en -middelen inventariseren en analyseren; 

 Schrijven van een marketing- en publiciteitsplan en dit uitwerken tot een concreet actieplan 

voor zowel het museum algemeen als voor de Educatie; 
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 De huidige contacten verder uitbouwen tot een structureel netwerk en 

dit netwerk onderhouden met als doel de naamsbekendheid van het 

museum, het bezoekersaantal en de binding van bezoekers aan het 

museum te vergroten; 

 Het inzetten van social media, het genereren van free publicity en het ontwikkelen van 

(alternatieve) publiciteitsacties; 

 Het uitvoeren van concrete acties en coördineren indien taken gedelegeerd worden. 

 

Het grootse deel van de werkzaamheden van de professionals is inmiddels overgenomen door een 

enthousiaste en vaardige groep jonge vrijwilligers. In het licht van de oorspronkelijke opdracht (meer 

bezoekers en grotere naamsbekendheid) liggen de verbetermogelijkheden nu meer op het gebied 

van de productontwikkeling zoals speciale bezoekersacties, dan op het afzonderlijke PR-beleid.  De 

aanbevelingen die voortvloeien uit de inzet van de professional krijgen in 2017 een vertaling in het 

cluster PR en marketing. 

 

In 2016 is het aantal mensen dat het Volksbuurtmuseum via social media volgt al flink gestegen. Het 

ligt voor de hand om deze kanalen nog meer in te zetten bij de verspreiding van nieuws en 

informatie. Verschillende social media zullen beter aan elkaar gekoppeld worden en het aanbod zal 

worden verbreed, bijvoorbeeld in de vorm van korte blogs en vlogs.  

Er verschenen in 2016 regelmatig digitale Nieuwsbrieven voor ca. 300 donateurs en relaties. De 

medewerkers leveren kopij voor deze Nieuwsbrief aan. Naast de Nieuwsbrief moet het museum het 

vooral hebben van free publicity, de eigen folders en affiches. Op de website, Facebook en Twitter is 

aandacht voor alle nieuwsuitingen van het museum.  

In 2016 is een begin gemaakt met het zoeken naar meer samenwerking met partners die 

georganiseerde tours aanbieden aan groepen en partners met wie het Volksbuurtmuseum dat kan 

ontwikkelen. De verwachting is dat we hiermee in 2017 nieuwe groepen aan het museum kunnen 

binden. Ook dit punt is door tijdsgebrek en het gemis aan een goede vrijwilliger blijven liggen helaas. 

Het zal zeker een punt van aandacht blijven. 

 

20. Donateurs 

Met de verbreding van het aandachtsgebied van het museum van Wijk C naar bredere thema’s van 

de volksbuurt hoopten we ook andere donateurs te werven, maar dit is een zware taak. Het aantal 

donateurs is dan ook gedaald van 155 naar 110 terwijl we een stijging beoogden. De hoge leeftijd van 

veel donateurs speelt mee in de daling.  

 

21. Administratie 

Ook dit jaar zal het uitgangspunt zijn de jaarrekening compleet aan de accountant aan te leveren. De 

reguliere financiële administratie wordt door een vrijwilliger gedaan. De overige administratie blijft 

voorlopig een taak van de directeur.  
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22. Financiën 

De entreegelden bedragen voor  volwassenen € 5,-; voor MJK, U-Pas en 

kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Nieuwe donateurs betalen minimaal € 15, - per 

kalenderjaar. Meer inkomsten uit verkoop, entree en bar zullen voor een belangrijk deel ingezet 

worden voor financiering van tentoonstellingen, randprogrammering en educatie. Deze activiteiten 

zijn verder afhankelijk van een geslaagde fondsenwerving. In 2016 ontvingen we € 66.000,- van 

particuliere fondsen. Het museum heeft een goede verstandhouding met diverse Utrechtse en 

landelijke fondsen waar regelmatig een beroep op wordt gedaan. Hiermee kunnen collectiestukken 

worden aangekocht of tijdelijke exposities worden gefinancierd.  

In 2016 is wederom geprobeerd om meer te bezuinigen op de exploitatie kosten. Dit heeft met name 

aan de huisvestings-en organisatiekosten geleid tot een bezuiniging van € 6.200,- ten opzichte van de 

begroting.  In 2016 besteedden we € 16.020,- uit de eigen reserve voor extra personele 

ondersteuning op het gebied van pr. en marketing. Voor 2017 blijft er een klein bedrag van € 2.700,- 

eigen reserve voor voortzetting van deze ondersteuning. Hierdoor is het stichtingsvermogen onder 

de, door de gemeente gestelde eis van 15% van de  jaarinkomsten gezakt. Door de extra inkomsten 

uit onder andere giften en entreegelden is het eigen vermogen echter minder afgenomen als 

voorzien.   

 

Tot slot 

Het was een roerig jaar 2016, waarin de vele positieve ontwikkelingen helaas werden overschaduwd 

door een tekort in het gemeentelijk Cultuurbudget. Hiermee wordt de tientallen jaren inzet van vele 

vrijwilligers, bewoners en oud bewoners, fondsen, begunstigers en als laatst de gemeente Utrecht op 

de tocht gezet. Als de bijdrage voor instandhouding van dit museum van de gemeente Utrecht 

wegvalt zal de geschiedenis van een van de oudste wijken van de stad, net zo als de wijk zelf, 

weggesaneerd worden. Om nooit meer terug te keren. Het zal moeten blijken of Utrecht de 

geschiedenis van de gewone man maar liever wil vergeten of niet. Wij blijven van mening dat we 

beschikken over een sterke organisatie. Als de toekomst ook in financiële zin gewaarborgd wordt, 

zullen wij ons op verschillende terreinen inzetten voor vernieuwingen en verbeteringen. Het rapport 

van de Adviescommissie heeft ons ook in dat opzicht weer uitgedaagd. 

 

 

 

Utrecht, mei 2017 

 

 

 

Albert van Wersch 

Directeur 
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Samenvatting kengetallen 
     

         

         

   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fotoarchief 

       

 
Schenkingen 

 

38 54 60 15 31 35 

 
Aankoop 

 

0 0 13 0 0 0 

 
Bruiklenen 

 

0 14 24 6 124 45 

Totaal geregistreerd 10468 10536 10633 10654 11831 16673 

Objecten 

       

 
Schenkingen 

 

146 161 100 62 57 41 

 
Aankoop 

 

9 3 61 7 11 28 

 
Bruiklenen 

 

65 0 0 0 10 5 

Totaal geregistreerd 5560 5722 5883 5952 6020 5877 

Documenten 

 

0 0 

 

2589 2984 3125 

Bibliotheek 

 

1041 1062 1076 1085 1120 1100 

Kroniek records 6269 6269 6269 6269 6269 6269 

Openstelling 

       

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

 
Museumweekenden 1 1 1 1 1 1 

Dia-rondleidingen 38 55 26 24 19 44 

Buitenprojecten 0 1 0 1 1 1 

Fotodienst (Nabestellingen) 33 15 115 91 0 34 

Educatie 

       

 
Overige(Vuurdoop) 

 

1 0 0 0 0 

 
Schoolklassen 22 33 9 14 17 24 

Wisselexposities 

      

 
Wijk 

 

1 0 0 2 1 1 

 
Stedelijk 

 

2 0 3 0 2 2 

Nieuwsbrief 

 

3 3 3 0 0 0 

Vrijwilligers 

 

18 27 43 52 46 51 

Donateurs 

 

229 232 221 183 150 110 

Bezoekers 

 

5683 7858 6074 6644 7100 8509 

Verhuur 

 

1 5 7 5 5 13 

Subsidie 

 

141564 144255 119243 119263 119253 120446 

Kostprijs p.bez. t.o.v. 

gem.sub.   24,82 18,35 19,63 17,95 16,8 14,14 

Eigen ink. t.o.v. gem.sub. 17,00% 23,00% 72,00% 26,00% 46,50% 93,42% 
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Jaarrekening 2016 
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      BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

     

      

      

      ACTIVA 

     

      

      

      

  

2016 

  

2015 

      Vaste activa 

     Materiele vaste activa 

 

 €            2.373  

  

 €            2.763  

      Vlottende activa 

     Vorderingen en overlopende activa  €          34.296  

  

 €          12.167  

 Liquide middelen  €          66.018  

  

 €          90.769  

 

  

 €       100.314  

  

 €        102.936  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Jaarverslag 2016    Pagina 21 van 30 
 

 

  

      

       

       STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 

     

       

       

       

  

2016 

 

Begroot 

 

2015 

       Subsidies 

 

 €     122.946  

 

 €     146.302  

 

 €     119.253  

Overige inkomsten 

 

 €     112.484  

 

 €        31.698  

 

 €        55.510  

  

  

 

  

 

  

Totaal inkomsten 

 

 €     235.430  

 

 €     178.000  

 

 €     174.763  

       Personeelskosten  €        86.346  

  

 €        81.000   €        63.470  

 Afschrijvingen  €          1.221  

  

 €          1.000   €             730  

 Huisvestingskosten  €        59.040  

  

 €        63.000   €        58.387  

 Organisatiekosten  €        24.784  

  

 €        27.000   €        21.941  

 Tentoonstellings- en projectkosten  €        66.750  

  

 €          5.000   €        21.168  

 Collectie  €          2.462  

  

 €          1.000   €          1.354  

 

       Totaal lasten 

 

 €     240.603  

 

 €     178.000  

 

 €     167.050  

  

  

 

  

 

  

       Saldo van baten en lasten 

 

 €         5.173- 

 

 €                  -  

 

 €          7.713  
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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 
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Het gemeentelijk subsidievolume voor 2016 is, per brief van 5 oktober 2015, voorlopig  

vastgesteld op maximaal € 120.446,- 

Op de subsidiebeschikking is de volgende regelgeving van toepassing: 

- 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 2015 heeft in 2016 plaatsgevonden.  
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     TOELICHTING OP DE BALANS 

    

     

     

  

2016 

 

2015 

     Stichtingsvermogen 

    

     Stand per 1 januari 2016  €          38.327  

  

 €          30.614  

Af: Saldo baten en lasten 2016  €            5.173    

 

 €            7.713  

  

 €          33.154  

 

 €          38.327  

     Voorzieningen 

    

     Voorziening bouwplannen 

 

 €          53.760  

 

 €          53.760  

     

     Te betalen posten: 

    Controle jaarverslag 2016  €            3.600  

  

 €            3.700  

Verzorging salarisadministratie  €               100  

   Te betalen bankkosten  €                 48 

 

       €                 10        

Vooruitontvangen Fondsen/Sponsors  €            3.230  

  

€                  14  

Werk door derden  €            2.700  

   Opgebouwde vakantietoeslag 2016  €            2.403  

  

 €            2.343  

Crediteuren  €            1.956  

  

 €            5.872  

Af te dragen loonheffing  €            1.701  

  

 €            1.673  

Vooruitontvangen Donateurs  €                 35  

  

 €                  -       

  

 €          15.773  

 

 €          13.612  
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      TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

   

      

      

  

2016 

 

Begroot 2015 

      Subsidies 

     

      Reguliere subsidie Gemeente Utrecht 

 

 €       120.446  

 

 €        120.446   €        119.253  

Incidentele subsidie Gemeente Utrecht 

 

 €            2.500  

   Subsidie Educatief Medewerker 

 

  

 

 €          25.856    

  

 €       122.946  

 

 €        146.302   €        119.253  

      Overige inkomsten 

     

      Donateurs  €            2.980  

  

 €            6.000   €            3.688  

Giften  €            6.469  

  

 €            1.300   €            2.194  

Opbrengst verkoop  €            2.497  

  

 €            2.500   €            1.799  

Verkoop nabestellingen  €                 82  

  

 €               100   €                    -  

Verkoop bar (zonder alcohol)  €            7.092  

  

 €            3.500   €            4.848  

Verkoop bar (met alcohol)  €            1.664  

  

 €            1.250   €            1.202  

Rondleidingen  €            3.122  

  

 €            4.500   €            1.713  

Verhuur  €            1.781  

  

 €            1.000   €               950  

Entreegelden  €          20.482  

  

 €            9.000   €          17.178  

Schoolbezoeken  €               236  

   

 €               896  

Sponsors educatie 

   

 €               500  

 Fondsen: 

        Geknipt  €          42.000  

       Van Visch tot Vrachtschip  €          18.500  

       Arremoei/Samen in bad/Diemel  €            5.460  

    Overige sponsors 

    

 €          20.795  

Rentebaten  €               138  

  

 €            2.000   €               210  

Diverse baten & lasten  €                18- 

  

 €                 48   €                 37  

  

 €       112.484  

 

 €          31.698   €          55.510  

      Personeelskosten 

     

      Salarissen  €          46.346  

  

 €          44.261   €          45.193  

Sociale lasten  €            9.421  

  

 €            7.082   €            9.154  

Pensioenlasten  €            1.858  

  

 €            1.992   €            1.793  

Werk door derden  €          21.130  

  

 €          22.603   €            1.800  

Vrijwilligerskosten/overige pers.kosten  €            7.590  

  

 €            5.062   €            5.531  

  

 €         86.346  

 

 €          81.000   €          63.470  

      Afschrijvingen 

     

      Inventaris 

 

 €            1.221  

 

 €            1.000   €               730  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

   

      

      

  

2016 

 

Begroot 2015 

      Huisvestingskosten 

     

      Huur Waterstraat 27+29  €          39.617  

  

 €          41.568  

 Huur Schuur J. Meijenhof  €            4.653  

  

 €            4.809  

 

 
 €          44.270  

   

 €          44.084  

Groot en klein onderhoud  €                 45  

  

 €               120   €                 47  

Gas, electra en water  €            5.509  

  

 €            7.825   €            4.005  

Schoonmaakkosten  €            4.171  

  

 €            3.500   €            4.319  

Gemeentelijke Belastingen  €               919  

  

 €               500   €               882  

Inboedelverzekering  €            2.270  

  

 €            2.500   €            2.270  

Onderhoud en beveiliging  €            1.516  

  

 €            1.015   €            1.783  

Klimaatbeheersing  €               121  

  

 €               500   €               636  

Overige huisvestingskosten  €               218  

  

 €               663   €               361  

  

 €        59.040  

 

 €          63.000   €          58.387  

      Organisatiekosten 

     

      Accountants- en administratiekosten  €            3.280  

  

 €            9.000   €            4.364  

Inkoopkosten  €            6.260  

  

 €            1.550   €            4.560  

Publiciteit en promotie  €            7.139  

  

 €            6.000   €            5.035  

Kantoorbenodigdheden  €            1.511  

  

 €            4.800   €            1.154  

Porti   €                 86  

  

 €               360   €                 21  

Kopieen  €                 57  

  

 €               100  

 Telefoonkosten  €               490  

  

 €               950   €               929  

Bestuurskosten  €               175  

  

 €               120   €               140  

Contributies / abonnementen / heffingen  €            3.364  

  

 €            2.200   €            4.113  

Internetkosten  €               982  

  

 €               460   €               409  

Onderhoud apparatuur  €               877  

  

 €               180   €               733  

Overige organisatiekosten  €               563  

  

 €            1.280   €               485  

  

 €        24.784  

 

 €          27.000   €          21.941  

      Tentoonstellings- en projectkosten 

     

      Vaste tentoonstellingskosten  €            2.318  

  

 €               240   €               308  

Wisseltentoonstelling; 

        Geknipt  €          43.960  

       Van Visch tot Vrachtschip  €          19.322  

       Overige Wisseltentoonstellingen  €            1.110  

  

 €            1.500   €          20.750  

Educatie  €                 40  

  

 €               500   €               460  

Planontwikkeling 

    

 €              389- 

Algemene materiaalkosten 

   

 €               260   €                 39  

Nieuwsbrief   

  

 €            2.500    

  

 €        66.750  

 

 €            5.000   €          21.168  
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Collectie 

     

      Aanschaf materiaal  €            2.462  

  

 €               500   €            1.354  

Behoud/beheer  €                   -  

  

 €               500  

 

  

 €          2.462  

 

 €            1.000   €            1.354  
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