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Samenvatting  

Wijk C en haar geschiedenis leeft, mede dankzij het Volksbuurtmuseum. In 2017 mochten we genieten 

van stijgende bezoekersaantallen: steeds meer mensen weten het Volksbuurtmuseum te vinden. Het 

museum is bezocht door 9.154 bezoekers, een stijging van 6,5% ten opzichte van 2016. Het streven 

was het behalen van een bezoekersaantal van 8.000, dus we hebben dit doel ruimschoots behaald. 

Het museum draaide bijna volledig door de inzet van 57 vrijwilligers.  

2017 was ook het jaar waarin het College van B&W besloot de broodnodige subsidie tot en met 2020 

toe te kennen, waarmee de toekomst van het museum voorlopig verzekerd is. De verschillende teams 

konden met deze boodschap met nieuwe energie werken aan al onze doelstellingen. Zo zijn er weer 

drie succesvolle tentoonstellingen georganiseerd met de thema’s 1) ondernemerschap in Wijk C; 2) de 

grote saneringen van de wijk in de vorige eeuw en 3) ‘anders’ zijn of specifieker homoseksualiteit in de 

volkswijk. Er zijn 15 lezingen, wandelingen en andere activiteiten georganiseerd en goed bezocht. Onze 

educatieve taak kwam tot uitdrukking door veel extra activiteiten gericht op kinderen. In totaal 

bezochten 12 klassen het museum voor een speciaal programma: 7 klassen uit het basisonderwijs en 

5 klassen uit het voortgezet onderwijs. In totaal waren het 256 leerlingen. Maar liefst 46 groepen zijn 

ontvangen voor diavoorstellingen en rondleidingen. In dit jaarverslag leest u wat er verder is bereikt 

in 2017.  

 

Voorwoord  

Ondanks de grote onzekerheid over de subsidie is het erg goed gegaan met het museum. 

Bezoekersaantallen namen toe, de begroting was sluitend en de belangstelling voor de acties voor 

behoud waren in velerlei vorm hartverwarmend. Dat alles was groots. Mooi dat we als museum zo’n 

grote en enthousiaste groep vrijwilligers hebben die de kar weten te trekken en het nodige 

enthousiasme uitstralen. Onze directeur heeft zich buitengewoon ingespannen om in een heel aparte 

setting te strijden voor het museum. Samen met andere vertegenwoordigers van culturele instellingen 

in de stad, de club van zeven, is het de Gemeenteraad duidelijk geworden dat we nodig zijn voor een 

levendige stad. In april 2017 ontvingen we bezoek van een lid van de Adviescommissie die ons een 

aantal goede adviezen heeft mee gegeven. Ook hebben we een handtekeningenactie gehouden en 

veel gesprekken gevoerd om te pleiten voor ons behoud. In juni 2017 hoorden we tot onze grote 

opluchting dat door het College van B&W is vastgesteld dat het Volksbuurtmuseum tot en met 2020 

verzekerd is van een subsidie. Omdat de toekomst van het museum extra 

aandacht blijft vergen, blijven wij als bestuur, samen met vrijwilligers en 

directie ons inspannen voor verbeteringen van het museum en het bereik 

van ons publiek. Hoe wij dat doen, hebben wij in dit jaarverslag 

geschreven, gebaseerd op de onderwerpen zoals vorig jaar gepresenteerd 

in ons Jaarplan 2017. Wij zetten ons ook de komende jaren weer met hart 

en ziel in voor het Volksbuurtmuseum met vertrouwen in de toekomst,  

 

Namens het bestuur,  

Wim van Gelder | Voorzitter Bestuur Volksbuurtmuseum   
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Verslag van activiteiten in 2017  

1) Terugblik op onze activiteiten  

Vaste presentatie en collectie  

In zijn vaste presentatie aan de Waterstraat toont het museum aan de hand van collectiestukken en 

een multimediapresentatie het dagelijks leven in het Utrechtse Wijk C tussen 1850 en 1950. Ook in 

2017 hebben wij deze presentatie goed onderhouden en verbeterd waar mogelijk. Dit doen we jaarlijks 

door delen van het museum opnieuw in te delen, de collectie anders te presenteren, nieuw materiaal 

of uitleg toe te voegen, het interieur op te frissen door schilderen en schoonmaak en door de aankoop 

van nieuwe collectiestukken. De vaste museumcollectie bestaat uit:  

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.  

In 2017 hebben we de bovenzaal opnieuw ingedeeld en opgefrist. Ook 

zijn we de aanbevelingen en opmerkingen van de Cultuurcommissie aan 

het vertalen in de huidige opstelling zodat die nog beter wordt en de 

‘rode draad’ duidelijker naar voren komt. Een cluster van vrijwilligers is 

bezig met de opzet van de uitwerking van deze ‘rode draad’.  

We hebben bij een aantal wisselexposities de quotes van bewoners uit 

onze collectie Oral History in de IZI-app geplaatst zodat bezoekers 

gebruik kunnen maken van de iPods en de eigen smartphones. Zo horen 

de bezoekers ook meer over wat de bewoners zelf vonden van 

ontwikkelingen in hun wijk en stad.  

 
Onderzoek naar toekomst museum 

De gemeente Utrecht heeft aan het Volksbuurtmuseum gevraagd om breder na te denken over de 

mogelijkheid te verhuizen naar een grotere locatie. Er wordt geopperd om een ander pand te 

betrekken in de binnenstad van Utrecht waar meer ruimte is en de toekomst voor langere tijd 

verzekerd moet zijn. Een nieuwe ruimte zou het museum kunnen helpen bij de optimalisatie en 

vernieuwing van de vaste tentoonstelling. Dit roept opnieuw ook vragen op over de ‘rode draad’ van 

het museum. Het accent kan dan bijv. meer op het ‘dagelijks leven van de gewone man in Utrecht’ 

gelegd worden. Een groter pand in de binnenstad inrichten met onze eigen collectie is zeker mogelijk. 

Voortbordurend op het verhaal dat we nu vertellen kunnen er andere volksbuurten uit Utrecht bij 

betrokken worden (suggestie Adviescommissie).  

Voortvloeiend uit deze vraag over onze huisvesting in de toekomst, willen we ook breder laten 

onderzoeken wat onze mogelijkheden zijn. Wat is een reële vertaling van onze ‘opdracht’? We laten 

daarom door een extern bureau verschillende toekomstscenario’s onderzoeken. We zijn nu dit 

onderzoek aan het voorbereiden, de resultaten volgen in 2018.   
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Thematentoonstellingen 

In 2017 hebben we zoals gepland drie thematentoonstellingen gerealiseerd rondom actuele 

onderwerpen die aan de collectie en museummissie gerelateerd zijn. De tentoonstellingen kwamen 

tot stand door de inzet van deskundige vrijwilligers en andere sleutelfiguren en netwerken. Voor en 

door het publiek gemaakt, gericht op interactie met het publiek.   

 

Tentoonstelling en thema  Periode  

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

‘De Utrechtse Droom – of hoe Wijk C bijna ten onder ging.’  april – september 2017 

‘Vreemd volk, 100 jaar seksuele en genderdiversiteit’ november - maart 2018 

 

‘Van vis tot vrachtschip’ 

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

documentaire ‘Grootse ondernemers in Hartje Utrecht’ toonden 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 zoomden in op een onderbelicht stuk van de geschiedenis van 

de wijk met veel meer bedrijvigheid en ondernemerschap dan de bekende geschiedenis van een 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.  

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 en gecombineerd met recent ontdekt historisch materiaal en nieuwe 

interviews. De tentoonstelling is heel goed bezocht en aangevuld met een Ondernemerscafé waar 

ondernemers uit de buurt en stad werden uitgenodigd voor de tentoonstelling en lezing.  

 

  

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 Utrechtse Droom – of hoe Wijk C bijna ten onder ging.’  

De tentoonstelling ‘De Utrechtse Droom’ beschreef de 

vergaande plannen en uitvoering van de sanering van Wijk C. 

Al voor de oorlog begonnen de veranderingen met de aanleg 

van de Jacobstraat dwars door de wijk en dwars door het 

eerste echte Utrechtse volkspark, het Oranjepark, dat met 

zoveel liefde tot was stand gebracht. De wijk werd uit elkaar 

gereten. Stedenbouwkundig was de impact groot. Maar nog 

groter was de impact voor de inwoners, die 'het Wijk' en hun 

gemeenschap voor hun neus zagen verdwijnen. Aanvankelijk 

ondergingen de Wijk C'ers de kaalslag van deze verpauperde 

volkswijk vrij lijdzaam. Maar langzaam groeide het verzet, 

bewoners bundelden hun krachten en de gemeente ging 

schoorvoetend naar haar burgers luisteren. Uiteindelijk lukte 

het om de wijk ten dele bewoonbaar te houden. Maar velen 

verhuisden, al dan niet gedwongen, naar elders in de stad, en wilden of konden niet terugkeren. Toch 

klopte hun hart door voor Wijk C zoals in de tentoonstelling ook is verteld door buurtbewoners die 

moesten 'sappele' om het hoofd boven water te houden. De tentoonstelling is gepaard gegaan met 

een lezing van Frits van Wel op 31 augustus en twee stadswandelingen met Koos Marsman 20 augustus 

en 10 september.  

 

  

  Handgesneden stempel met de tekst "Sloopplan 
Nee Behoudt Wijk C", gemaakt door het Wijk C 
Komitee tegen de sloop van de wijk. Op de achterkant 
Hema plastic vlakgom 75 c. 

 Zicht op de hoek Oranjestraat/Koningstraat, de 
zuidzijde van de Oranjestraat. Op de achtergrond de 
Jacobsstraat met bakker Van Beek. Huizen zijn klaar voor 
afbraak. Rechts de waterstokerij van Jacobs met 
watertonnetjes voor de deur. 
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‘Vreemd volk, 100 jaar seksuele en genderdiversiteit’ 

Met deze tentoonstelling die nog doorliep in 2018 wilde 

het museum laten zien hoe er in volksbuurten werd en 

wordt omgegaan met mensen met een andere seksuele 

voorkeur, een andere genderidentiteit en met anders 

zijn in de wat bredere betekenis, zoals besloten in het 

woord queer. We gaven tegenstrijdige meningen en 

opinies weer, maar lieten ook een gezamenlijkheid zien. 

Zoals gebruikelijk nam het museum geen standpunt in, 

maar richtte zij zich op het tonen van de context vanuit 

verschillende hoeken en spoorde zij de bezoeker aan 

daarin de eigen positie te bepalen. Zo konden we ook de 

breedheid van de LHBTQ-cultuur tonen. Niet alleen is 

ieder mens uniek, maar ook binnen de te onderscheiden 

groepen zijn er subculturen en grote verschillen.  

Als verhalenmuseum 

benaderden we het onderwerp 

vanuit de narratieve invalshoek. Denk aan verslagen, verhalen en meningen 

van mensen van ‘buiten’ de groep maar ook van ‘binnenuit’ over de diversiteit 

in de groep.  

Op zondag 18 juni en op 30 december vonden er  historische Roze 

Stadswandelingen plaats over de geschiedenis van LHBT’ers in Utrecht onder 

leiding van oud COC-voorzitter Evert van der Veen. 

Evenementen  

Met de organisatie van evenementen sluit het museum aan bij de actualiteit, feestdagen, stadsbrede 

evenementen zoals Culturele Zondag, het Nationaal Museumweekend en de Maand van de 

Geschiedenis. In 2017 organiseerden we 15 keer een extra activiteit in de vorm van lezingen of 

evenementen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat deze activiteiten een duidelijk educatief 

karakter hebben. De volgende activiteiten vonden plaats:  

 

 Activiteiten / evenementen 

1.  14 januari | ‘Azzu mijn vraag’ verhalenverteller Victor Frederiks. 

2.  13 februari | Ondernemerscafé met lezing van Martine Teeselink over gastheerschap voor 
ondernemers 

3.  14 april | onthulling Gevelsteen ‘Huidenhandelaren’door wethouder Geldof. 

4.  23 april | Wandeling door de wijk met vroeger-nu-foto’s  

5.  mei  | Wandeling met Ton van den Berg door Wijk C ihkv De Utrechtse droom 

6.  juni | Wandeling met Ton van den Berg door Wijk C idem 

7.  18 juni | Roze wandeling met Evert van der Veen 

8.  20 augustus | Wandeling met Koos Marsman door Wijk C  

9.  25 augustus | presentatie museum i.h.k.v. de Historici dagen van de UU 

10.  31 augustus | Lezing ‘Asociaal of arm? Wonen onder Toezicht’, Frits van Wel  

11.  10 september | Wandeling met Koos Marsman door Wijk C 
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12.  20 september | presentatie museum i.h.k.v. de Historici dagen van de UU 

13.  oktober | deelname aan de Maand van de Geschiedenis in oktober 

14.  7 december (en 15 februari 2018) | Twee speciale opvoeringen van de voorstelling ‘Net 
even anders’ portretten van Stut Theater  

15.  30 december | Roze wandeling met Evert van der Veen  

 

Maand van de geschiedenis  

Het Volksbuurtmuseum nam ook deel aan de maand van de geschiedenis. Het thema geluk is vertaald 

in uitspraken over ‘klein geluk’ uit de interviews. Deze zijn op tegeltjes met Oudhollands motief gedrukt 

en door het hele museum gehangen. Bezoekers is gevraagd hun eigen ‘klein geluk’ met ons te delen. 

De drie mooiste inzendingen kregen hun geluk op een echt tegeltjes thuis gestuurd.  

 

Vroeger en nu  

Wandeling door Wijk C met foto’s van vroeger en nu:   

 

Culturele Zondag: Utrecht 50-75  

De Culturele Zondag van 23 april 2017 stond in het teken van de Utrechtse geschiedenis tussen 1950 

en 1975. Utrecht 50-75 bracht door middel van theater, film, rondleidingen, muziek, foto’s en 

persoonlijke verhalen deze markante periode weer 

tot leven. Deze Culturele Zondag was voor het 

museum een prachtig en toepasselijk evenement. 

Vanuit het museum brachten we de volgende 

programmaonderdelen: 

• Doorlopende vertoning van de zeven minuten 

durende film: ‘Markt in Wijk C’ van Henk 

Gomersbach, stadscineast 

• Startpunt van wandeling ‘Terug in de tijd: The 

Sixties in Wijk C’ door ‘Koos Marsman’  

De Nieuwekade vroeger (1904-1914), gezien vanuit het zuidwesten met de molen Rijn en Zon nog op het 

Paardenveld. 

‘Koos Marsman’ tijdens de wandeling op de 

Culturele Zondag 
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• In de bovenzaal ‘Zink mè me mee, samen zingen in het Utregs dialect’ door Victor Frederik met 

muziek van Bart Koster 

 

Buurtwandelingen en arrangementen  

Voor individuele bezoekers was er elke eerste zaterdag van de maand een diavoorstelling en 

rondleiding door Wijk C. Zo krijgt het thema ‘volksbuurt’ nog meer diepte. Er zijn daarnaast 21 groepen 

ontvangen voor diavoorstellingen en rondleidingen. Het museum is onder andere bezocht door 

groepen van De Wilg, Wijkmuseum Soesterkwartier, 2x NLeducatie (inburgeringscursus),  Vereniging 

Joodse kinderen, Welzijn Lochem, Vluchtelingenwerk, Nivon en diverse families en vriendengroepen. 

Ons doel om in 2017 nog gerichter arrangementen aan te bieden door toenemende drukte niet verder 

uitgewerkt.  

 

Gevelsteen Jacobskerkhof  

In de afgelopen jaren heeft het museum met enige 

regelmaat in samenwerking met bewoners beelden of 

gevelstenen geplaatst of straatnaamborden 

aangepast. Deze keer hebben we een steen gevonden 

bij de dienst Erfgoed van de gemeente die deze graag 

aan ons afstond voor herplaatsing op het 

Jacobskerkhof. Dit van oorsprong middeleeuwse deel 

van het Jacobskerkhof heeft tot 1985 Jacobskerkstraat 

geheten en dateert uit dezelfde periode als de stenen 

grachtenhuizen aan deze kant. In het oorspronkelijke 

pand Jacobskerkstraat 4 zat een gevelsteen waarvan de 

betekenis en herkomst niet geheel duidelijk zijn. We 

vermoeden dat de verhandeling van een koeienhuid 

door huidhandelaren centraal staat op deze 

gevelsteen. De herplaatsing was een mooie afsluiting 

van de tentoonstelling Van Visch tot Vrachtschip. 

 

 

2) Educatie  

Het museum blijft zich onverminderd inzetten om de belangrijkste kerntaak van het museum uit te 

voeren. We bieden daarom lesstof verrijkende en lesstof vervangende programma’s voor basisscholen 

en voortgezet onderwijs.  

 

Werving nieuwe scholen / leerlingen  

Begin 2017 zijn alle basisscholen opnieuw aangeschreven. De volgende inzet is gepleegd op het verder 

uitbreiden van schoolbezoeken:  

Jacobskerkhof gezien vanaf de 
Oudegracht in de jaren 
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▪ Bestuurslid Emile van Ekert is cultuurcoördinator in het onderwijs en organiseerde een 

netwerkbijeenkomst met alle cultuurcoördinatoren, in de hoop dat meer scholen ons weten te 

vinden. Tijdens een netwerkborrel hebben we de deelnemers het museum laten zien en de 

verschillende onderdelen die wij behandelen tijdens een museumbezoek. De meeste aanwezigen 

waren nog niet eerder in het museum geweest, maar waren erg onder de indruk.  

▪ We hebben ingezet op de werving van pabostudenten om te zorgen dat het museum meer 

bekendheid krijgt op scholen. Zo zijn er verschillende groepjes met studenten geweest die erg 

enthousiast waren.  

▪ Daarnaast hebben we op de CultON-markt gestaan die dit jaar voor het eerst georganiseerd werd. 

Dit is een markt bedoeld voor docenten en cultuurcoördinatoren van zowel het basis- als het 

voortgezet onderwijs zodat zij zich kunnen oriënteren op het cultuur-educatieaanbod. We hebben 

alles uit de kast getrokken (letterlijk) en zijn daar verkleed als bewoners van de volksbuurt achter 

ons kraampje gaan staan.  

 

Bezoek van schoolklassen  

Mede door bovenstaande inspanningen ging het goed met de boekingen van schoolklassen. Zo zijn 

Basisschool De Fakkel uit Utrecht en de Noachschool uit Schoonrewoerd, Werkplaats 

Kindergemeenschap Bilthoven en Aeres VMBO Bilthoven op bezoek geweest. In totaal bezochten 13 

klassen het museum voor een speciaal programma. 7  klassen uit het basisonderwijs en 5 klassen uit 

het voortgezet onderwijs. In totaal waren het 256 leerlingen. Hiermee hebben we het beoogde aantal 

van 15 klassen niet helemaal behaald. Daar staat tegenover dat er diverse groepen inburgeraars een 

educatieve rondleiding kregen. We hebben ook een lesprogramma ontwikkeld bij de tentoonstelling 

‘Vreemd Volk’. Dit programma bestond uit een workshop van Jonah van The Transketeers en een kijkje 

in de tentoonstelling met doelgerichte vragen. 

 
Cultuur & School  

Als cultuuraanbieder wilden we heel graag opgenomen worden in het aanbod op de site  van Cultuur 

& School. Het liefst willen we ook betrokken worden bij de actieve bemiddeling naar scholen toe. Dit 

is ook in 2017 weer niet gelukt, ondanks bemoeienis van de gemeenteraad en toezeggingen van de 

betreffende wethouder. Dit behoorde tot een van onze prioriteiten.  

 

Programma voor het voortgezet onderwijs 

Er is een opzet gemaakt voor een VO-programma, waarmee we sinds 1 november een pilot hebben 

uitgevoerd in samenwerking met drie Havo 3-klassen van Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven. 

De pilot bleek erg succesvol. Na de pilot van het VO-programma gaan we aan de slag met het verder 

uitwerken van dit concept. Hierin worden onze eigen ervaringen, maar ook de feedback van de 

docenten en leerlingen van de Werkplaats meegenomen. Daarnaast gaan we verder met VO-scholen 

werven om een bezoek aan ons leuke en interessante museum te brengen. 
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3) PR Marketing en communicatie  

In 2017 konden we praktisch aan de slag met het opgestelde marketingplan uit 2016. Het grootse deel 

van de werkzaamheden van de professional die dit maakte, is inmiddels overgenomen door een 

enthousiaste en vaardige groep jonge vrijwilligers. Er verschenen in 2016 regelmatig digitale externe 

nieuwsbrieven voor ca. 300 donateurs en relaties. Donateurs en andere belangstellenden krijgen nu 

om de twee maanden een mooie nieuwsbrief in hun inbox. Naast de Nieuwsbrief moet het museum 

het vooral hebben van free publicity, de eigen folders en affiches.  

We onderzoeken nog of we online marketingtools kunnen inzetten bij de website. Zo willen we een 

beter beeld krijgen van onze doelgroep online. Ook is er gewerkt aan het verbeteren van de 

vindbaarheid (via trefwoorden /  Google Analytics) van de website. In 2017 is het aantal mensen dat 

het Volksbuurtmuseum via social media volgt al flink gestegen. Maandelijks maken we social media-

kalenders voor onze kanalen Facebook en Twitter zodat we online interessant en zichtbaar blijven. Het 

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

Bereik van de Facebookberichten: Het aantal personen aan wie berichten zijn getoond. 

 

Bij elke tentoonstelling hebben we ons gefocust op de promotie van de 

expositie. Op Facebook, Twitter en in het AD-Utrechts Nieuwsblad,  de 

Oud-Utrechter en Stadsblad verschenen verschillende berichten over 

de tentoonstelling over seksuele diversiteit. Ook de toneelvoorstelling 

‘Net even anders portretten’ van het STUT Theater en de historische 

roze wandeling kwamen langs op social media. Ook bleven we de vaste 

collectie onder de aandacht brengen. Museum TV kwam bij ons in het 

museum. Zij hebben opnames gemaakt voor een promotiefilmpje. Ook 

kregen we bezoek van een filmploeg van de Hogeschool van Utrecht. 

Twee studenten maakten een reportage voor RTV Utrecht en zij 

vroegen ons antwoord te geven op de vraag in hoeverre ons museum 

bijdraagt aan het vormen van een ‘Utrechtse identiteit’ bij kinderen.  
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4) Publieksbereik  

We mogen ons verheugen op een stijging van de bezoekersaantallen! Het museum is in 2017 bezocht 

door 9.124 bezoekers. Een stijging van maar liefst 6,5 % ten opzichte van 2016. Het streven was het 

behalen van een bezoekersaantal van 8.000, dus we hebben dit doel ruimschoots behaald. De stijging 

is mogelijk ook te verklaren doordat we te maken hebben met een vergrijzende bevolking die meer te 

besteden heeft. Daarnaast trekt een stad als Utrecht om diverse redenen ook meer toeristen. 

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

spraakmakende tentoonstellingen. Via 

de Museumjaarkaart zijn 4274 bezoekers 

geregistreerd: 1669 vrouwen en 2521 

mannen (rest onbekend). De meeste 

museumjaar-kaartbezoekers zijn tussen 

de 66 en 75 jaar gevolgd door de groep 

56 – 65 jaar. Ongeveer 50% van deze 

bezoekers komt uit de provincie Utrecht 

en de andere helft uit de rest van 

Nederland.  

 

Klanttevredenheid  

Het museum krijgt op verschillende 

websites reviews die belangrijk zijn voor het aantrekken van nieuwe bezoekers. Deze zijn overwegend 

positief:  

 

“Er wordt rustig te tijd genomen voor iedere bezoeker die binnenkomt. Je wordt met zoveel liefde en 

goede wil binnengelaten. Heel mooi om te ervaren. De passie druipt van alle vrijwilligers af die hier 

werken.” (spotzler.nl) 

 

“Erg leuk museum met gedreven vrijwilligers.” – “Klein maar leerzaam museum. Goed in elkaar gezet 

en daardoor voor elke leeftijd de moeite van een bezoek waard. Met name de betrokkenheid van het 

personeel maakt het museum nog leuker. Aanrader.” (tripadvisor.nl) 

 

Op die laatste site krijgen we van 55% reviews een maximale score, van 32% reviews: heel goed en 

van 11% reviews: gemiddeld 

5) Behoud, uitbreiding en digitalisering collectie 

De registratie van schenkingen, aankopen en bruiklenen is goed bijgehouden. De collectie van het 

museum is digitaal ontsloten via onze website. Het digitale archief van het museum beslaat nu meer 

dan 26.054 afbeeldingen. Op die manier kunnen mensen informatie over de geschiedenis van  Wijk C 

tot zich nemen of zoeken naar familie. Zo kunnen ook kinderen en jongeren informatie vergaren in het 

museum voor hun schoolopdrachten. Naast de digitale informatie beschikt het museum over een 
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kleine bibliotheek, duizenden krantenknipsels, kadastrale deelkaarten bouwtekeningen en 

plattegronden over de wijk. 

Oral history  

Een belangrijk onderdeel van de huidige collectie is het Oral History archief, bestaande uit ruim 200 

interviews met oud-bewoners geboren tussen 1910 en 1940, dat in de beginjaren van het museum 

werd aangelegd.  Het ‘verjongen’ van deze collectie door het interviewen van inwoners die in een 

volksbuurt geboren zijn tussen 1940 en 1960 is in 2017 gestart met het formeren van een projectgroep. 

Deze is voornamelijk bezig geweest in een aantal brainstormsessies met het vaststellen van  de kaders 

en het schrijven van een projectplan. In 2018 kan er dan begonnen worden met benaderen van 

fondsen. Voor de continuïteit zal er een betaalde projectleider worden aangesteld. 

Nieuw in de collectie  

Doelstelling in ons Jaarplan 2017 was het verkrijgen 

van enkele nieuwe collectiestukken zoals schilderijen 

en prenten. Dat is behaald door aanschaf van enkele 

stukken met externe financiering. Zo hebben we 

bijvoorbeeld een potloodtekening kunnen 

aanschaffen met beeld van de Jacobikerk.  

Daarnaast heeft het museum nog een aantal 

bijzondere stukken kunnen verwerven door  

schenking  

 

Bijzondere vondst in eigen archief 

Tussen een verzameling ansichtkaarten die onlangs 

werd aangekocht vonden we een klein schetsje van de 

bekende Utrechter Johannes Anthonius Moesman (* 

Utrecht, 25 december 1859, † aldaar, 9 januari 1937). 

Hij was een Nederlandse lithograaf, tekenaar, 

amateurfotograaf en verzamelaar van curiosa en lid 

van het Genootschap Kunstliefde. Moesman was 

tevens een verwoed verzamelaar van curiosa zoals 

zaken met betrekking tot de Utrechtse 

stadsgeschiedenis. Hij schetste ‘De kleine Reuser’ in 

het bekende Haagsche Koffiehuis aan het Vredenburg. 

Wie de kleine Reuser moet voorstellen is nog niet 

bekend. Op de achterkant van het schetsje staat een 

stempel met de tekst ‘voldaan W. Ruurds 20-12-1899’. 

Ook deze persoon is nog niet bekend. Bij elkaar een 

leuk puzzelstukje en een aardige aanwinst voor onze 

collectie. 

Zicht op de Jacobikerk te Utrecht. 
Potloodtekening, Toon de Jong (1879-1978) 
gesigneerd en gedateerd 1930 
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6) Huisvesting en verhuur  

De openstelling van het museum is onveranderd gebleven. Het museum heeft ook in 2017 ruimtes 

beschikbaar gesteld voor de verhuur. De ruimte werd gebruikt door het Wijk C Komitee,  de 

Nederlandse Vereniging van spoorliefhebbers en de traditionele koffieochtenden op de dinsdagen 

voor ouderen uit de buurt. Daarnaast zijn de ruimtes 15 keer verhuurd voor lezingen, familiefeestjes 

en recepties (doelstelling was 5 keer). De vergoedingen die we hiervoor vragen worden gerekend naar 

draagkracht. Zo verhuurden we tweemaal aan een Molukse groep die onderzoek doet naar hun dorp 

op Ambon.  

Eventuele verhuizing  

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

aangegeven onder de ‘Terugblik op de activiteiten’ heeft de gemeente Utrecht aan het 

Volksbuurtmuseum gevraagd om ook breder na te denken over de mogelijkheid te verhuizen naar een 

grotere locatie. Er wordt geopperd om een ander pand te betrekken in de binnenstad van Utrecht waar 

meer ruimte is en de toekomst voor langere tijd verzekerd moet zijn. Een nieuwe ruimte zou het 

museum kunnen helpen bij de optimalisatie en vernieuwing van de vaste tentoonstelling. Het museum 

is zich ondertussen aan het beraden over de voor- en nadelen van een eventuele verhuizing. De optie 

te verhuizen zullen we meenemen in het onderzoek dat een extern bureau zal uitvoeren naar 

verschillende toekomstscenario’s. Vooraf zal het Bestuur een onderzoeksvraag formuleren, die vraag 

voor fiat voorleggen aan de gemeente alvorens het onderzoek gestart kan worden.  

Aanbouw  

Ondertussen loopt ook nog de vergunningsaanvraag voor een aanbouw achter nummer 29. De 

indicatieaanvraag voor onze aanbouw heeft een positief besluit opgeleverd van de afdeling 

Vergunningen. Ze zijn tot dit besluit gekomen onder voorwaarde dat het maar vijf jaar mag blijven 

staan. Nu moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dat is de feitelijke 

vergunning en hier krijgen we ergens in februari 2018 uitsluitsel over. Of de feitelijke verbouwing 

plaats gaat vinden, is ook afhankelijk van het onderzoek naar de verschillende toekomstscenario’s. Na 

het realiseren van extra ruimte achter nummer 29 zouden er groepen tot ca. 100 personen in het 

museum kunnen verblijven. Voor de verantwoording van de reeds ontvangen subsidie zal een aparte 

bijlage worden toegevoegd 
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7) Personeel – vrijwillig en betaald  

Per 31 december 2017 telde het museum 58 

medewerkers, waarvan 1 betaalde kracht als 

directeur met een 0,8 FTE-aanstelling. Het 

museum bestaat dus dankzij de inzet van 57 

vrijwilligers: 29 vrouwen en 28 mannen. Het 

streven was om in 2017 het vrijwilligersaantal 

te verhogen van 50 naar 55; met de 57 

vrijwilligers is deze eerder benoemde prioriteit 

uit het Jaarplan 2017 dus ruimschoots behaald. 

5 vrijwilligers zijn gestopt. De redenen van 

vertrek zijn in alle vijf gevallen dat 

werk/privésituatie en 

vrijwilligerswerk niet 

meer met elkaar te combineren waren. Daarnaast zijn er 11 nieuwe 

vrijwilligers gestart. Dat betekende ook een verjonging van het 

vrijwilligersbestand (zie grafiek).  In de tabel is te zien dat het 

Volksbuurtmuseum een groot aantal zeer trouwe vrijwilligers heeft. 

Gezamenlijk leverden de vrijwilligers circa 10.697 uur werk per jaar. Dit komt 

neer op een inzet van ruim 5,5 personen op fulltime basis.  

  

Vrijwilliger aan het woord: 

“Het Volksbuurtmuseum is een mooie omgeving om praktijkervaring op te doen. Hoe maak je een 

tentoonstelling, m et veel historische feitjes, toegankelijk voor iedereen. Van jong tot oud en van 

Wijk C’er tot andere Utrechters of bezoekers. Bijzonder is het hoe een wijk, die zijn originele karakter 

bijna helemaal is verloren, zo’n museum heeft en de verhalen desondanks alles levend weet te 

houden. Hier werk ik graag aan mee!”  

 

De vrijwilligers kwamen vier maal per jaar bijeen voor een algemene vrijwilligersvergadering en 

hadden daarnaast clusterbreed overleg. De huidige clusters zijn:  

• Tentoonstellingen/evenementen (EVEX); 

• Openstelling; Digitalisering  

• Educatie  

• PR en Marketing (nieuw) 

De nieuwkomers zijn aangeschoven bij de Openstelling (2), EVEX (2), Educatie (3), PR & Communicatie 

(3) en er is een nieuwe boekhouder aangetrokken. We zien dat diverse vrijwilligers meerdere taken op 

zich nemen, wat de communicatie onderling natuurlijk alleen maar bevordert. 

Alle vrijwilligers ontvingen in 2017 vijf maal een interne nieuwsbrief. Onkosten ten behoeve van het 

museum worden altijd vergoed. We hanteren het al eerder  opgestelde vrijwilligersbeleid en Handboek 

voor Vrijwilligers. Daarnaast krijgen de vrijwilligers plenaire uitleg over de nieuwe tentoonstellingen 

zodat zij de bezoekers goed kunnen rondleiden of vragen kunnen beantwoorden. 15 mei hebben de 

Leeftijdsopbouw vrijwilligers 

Aantal dienstjaren als 
vrijwilliger 
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vrijwilligers samen het terras opgeknapt. Op 22 juli vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats 

en eind december het jaarlijkse etentje 

Knelpunt in werving vrijwilligers  

Het blijven zoeken naar deskundige en gemotiveerde vrijwilligers is de eerste prioriteit. Vacatures 

worden gepubliceerd op de eigen website en die van de Utrechtse Vrijwilligerscentrale. De economie 

is hersteld en steeds meer mensen vinden een baan. Ook onder onze vrijwilligers is er een aantal dat 

weer een leuke baan gevonden heeft. Voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers heeft dat helaas 

ook als effect dat het een stuk moeilijker wordt om nieuwe mensen te vinden. Dit leidt er toe dat we 

veel tijd kwijt zijn aan de werving, selectiegesprekken en aan inwerksessies die niet altijd vruchtbaar 

zijn. Tot onze vreugde is gewenste aantal vrijwilligers echter toch verbonden aan het museum.  

8) Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestond in 2017 uit zes leden die acht maal per jaar vergaderden. Het 

bestuur bestond in 2017 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) Cees van de Berg  lid  

7) Emiel van Ekert  lid 

 

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

De onzekere toekomst van het museum bepaalde grotendeels de inhoud van de vergaderingen en de 

acties die daar uit voort kwamen. De verdere ontwikkeling van een duidelijke museumvisie en de 

marketing van het museum blijven belangrijke aandachtspunten. Hiertoe hebben de bestuursleden 

deskundigen benaderd uit het museale werkveld en uit andere relevante organisaties.  
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9) Samenvatting Kengetallen  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fotoarchief        

 Schenkingen 54 60 15 31 35 12 

 Aankoop 0 13 0 0 0 0 

 Bruiklenen 14 24 6 124 45 35 

Totaal geregistreerd  10536 10633 10654 11831 16673 16922 

Objecten        

 Schenkingen 161 100 62 57 41 49 

 Aankoop 3 61 7 11 28 7 

 Bruiklenen 0 0 0 10 5 20 

Totaal geregistreerd  5722 5883 5952 6020 5877 5824 

Documenten  0  2589 2984 3125 3211 

Bibliotheek  1062 1076 1085 1120 1100 1100 

Kroniek records  6269 6269 6269 6269 6269 6269 

Openstelling        

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

 Museumweekenden 1 1 1 1 1 1 

Dia-rondleidingen  55 26 24 19 44 21 

Buitenprojecten  1 0 1 1 1 1 
Fotodienst 
(Nabestellingen)  15 115 91 0 34 0 

Educatie        

 Overige(Vuurdoop) 1 0 0 0 0 0 

 Schoolklassen 33 9 14 17 24 19 

Wisselexposities        

 Wijk 0 0 2 1 1 2 

 Stedelijk 0 3 0 2 2 1 

Nieuwsbrief  3 3 0 0 0 6 

Vrijwilligers  27 43 52 46 51 57 

Donateurs  232 221 183 150 110 94 

Bezoekers  7858 6074 6644 7100 8509 9124 

Verhuur  5 7 5 5 13 15 

Subsidie  144255 119243 119263 119253 120446 122760 

Kostprijs p.bez. t.o.v. gem.sub.   18,35 19,63 17,95 16,8 14,14 13,45 

Eigen ink. t.o.v. gem.sub.  23,00% 72,00% 26,00% 46,50% 93,42% 61,00% 
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10) Financiën 

In de financiële jaarrekening geven wij een overzicht van de baten en lasten in 2017. De entreegelden 

bedroegen ook in 2017 voor volwassenen € 5; voor MJK, U-Pas en kinderen tot 12 jaar was de toegang 

gratis. Nieuwe donateurs betalen minimaal € 17,50 per kalenderjaar. Het aantal donateurs is gedaald 

van 110 naar 94. De hoge leeftijd van veel donateurs speelt mee in de daling.  

De inkomsten uit verkoop, entree en bar werden ingezet voor financiering van tentoonstellingen, 

randprogrammering en educatie. Voor deze activiteiten zijn daarnaast ook overige fondsen geworven. 

Het museum heeft een goede verstandhouding met diverse Utrechtse en landelijke fondsen waar 

regelmatig een beroep op wordt gedaan. De inkomsten uit giften zijn teruggelopen van € 6.400 in 2016 

naar € 1.200. Dit hoge bedrag in 2016 was te verklaren, omdat in 2016 veel bezoekers en betrokkenen 

meenden dat het museum op de nominatie stond om gesloten te worden en daarom iets extra wilden 

doen.  

In 2017 behaalden we een positief saldo van € 4.067 dat aan de voorziening bouwplannen werd 

toegevoegd.  Door wisseling van administrateur,  hebben we na 10 jaar afscheid moeten nemen van 

vrijwilliger Arie Broer. Daarom is de boekhouding ook iets anders ingericht. Zo worden nu inkomsten 

die in het boekjaar binnenkomen ook in dat jaar geboekt. Dit in tegenstelling tot het boeken op het 

betreffende jaar. Hierdoor zijn de inkomsten uit entreegelden ca. € 2.600 hoger dan wat werkelijk op 

2017 van toepassing is. Het betreft hier een nabetaling van de Museumkaart over 2016.   

Bij personeelskosten zien we dat de vrijwilligerskosten met € 1.600 gestegen zijn, dat is veroorzaakt 

door de toename van het aantal vrijwilligers die een onkostenvergoeding krijgen.  

 

Bij huisvestingskosten zijn de energiekosten € 1.000 hoger uitgevallen. In het stookgedrag is daarvoor 

geen verklaring te vinden. 

 

Bij organisatiekosten zijn de internetkosten van € 1.000 gestegen naar € 2.434. Dit komt omdat onze 

provider de huur van externe serverruimte flink moest verhogen i.v.m. de toename van de collectie. 

Dit heeft men jaren, als sponsoring, bewust laag gehouden. 

 

Bij onderhoud blijkt uit de gestegen kosten dat de levensduur van een deel van de apparatuur 

langzamerhand aan het eind raakt. Hiervoor zullen de komende jaren de nodige investeringen gedaan 

moeten worden. 
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STICHTING NEDERLANDS VOLKSBUURTMUSEUM UTRECHT

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

2017 2016

Vaste activa

Materiele vaste activa 2.792€               2.373€               

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 42.508€             34.296€             

Liquide middelen 64.100€             66.018€             

106.608€          100.314€          

Totaal activa € 109.400 € 102.687

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 33.154€            33.154€             

Voorzieningen

Voorziening bouwplannen 57.827€            53.760€             

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 18.419€            15.773€             

€ 109.400 € 102.687

Totaal passiva

Dit betreft de balans na de resultaatbestemming.

437.600€          410.748€           

Totaal activa



STICHTING NEDERLANDS VOLKSBUURTMUSEUM UTRECHT

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

PASSIVA

2016 2015

33.154€            38.327€             

Stichtingsvermogen

53.760€            53.760€             

Voorzieningen

Kortlopende schulden en 15.773€            13.612€             

overlopende passiva

102.687€          105.699€           

Totaal passiva



STICHTING NEDERLANDS VOLKSBUURTMUSEUM UTRECHT

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

2017 Begroting 2017 2016

Subsidies 122.760€        120.000€        122.946€        

Overige inkomsten 74.839€          69.100€          112.484€        

Totaal inkomsten 197.599€        189.100€        235.430€        

Personeelskosten 67.295€          65.900€          86.346€          

Afschrijvingen 1.107€            1.000€             1.221€            

Huisvestingskosten 61.405€          63.400€          59.040€          

Organisatiekosten 22.498€          20.700€          24.784€          

Tentoonstellings- en projectkosten 41.059€          35.600€          66.750€          

Collectie 168€                2.500€             2.462€            

Totaal lasten 193.532€        189.100€        240.603€        

Saldo van baten en lasten 4.067€            -€                     5.173-€            
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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

Het betreft een extra subsidie voor investering in een aanbouw serre ten bedrage van 53.760 zijnde een

voorschot. Verleningsbeschikking 2015 dossiernr. 2907898. Hieraan is het resultaat van 2017 toegevoegd.

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 2017 is, voorlopig vastgesteld op maximaal € 122.760,-

- De Algemene Wet bestuursrecht

- De Algemene Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht

                                                    Toelichting algemeen

 

Op de subsidiebeschikking is de volgende regelgeving van toepassing:

Voorziening bouwplannen
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- 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 2016 heeft in 2017 plaatsgevonden

Statutaire regeling omtrent resultaat

Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum  kent geen statutaire winstbestemmingsregeling, omdat zij volgens 

de statuten niet het maken van winst beoogt. Er is besloten om het resultaat toe te voegen aan de

voorziening bouwplannen.
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Jaarrekening 2017 

TOELICHTING OP DE BALANS

2017 2016

Vaste activa

Inventaris

Aanschafwaarde 4.966€               7.178€               

Afschrijving t/m 2016 2.593€               4.415€               

Boekwaarde per 1 januari 2017 2.373€               2.763€               

Aanschaffingen 2017 1.525€               831€                  

3.898€               3.594€               

Afschrijving 2017 1.107€               1.221€               
Boekwaarde per 31 december 2017 2.792€               2.373€               

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen reguliere subsidie afrekening 6.138€               12.045€             

Nog te ontvangen entreegelden museumjaarkaart 4.492€               -€                        

Nog te ontvangen fondsengeld expositie Vreemd Volk 16.800€             -€                        

Vooruitbetaalde huur januari Waterstraat 27 3.295€               3.304€               

Vooruitbetaalde huur januari Schuur 4.874€               -€                        

Vooruitbetaalde aansprakelijkheidsverzekering -€                        35€                    

Vooruitbetaalde kosten onderhoud/beveiliging -€                        682€                  

Teruggave energiebelasting -€                        1.172€               

Vooruitbetaalde contributies/heffingen 346€                  682€                  

Vooruitbetaalde kosten vakliteratuur/abonnementen 1.343€               438€                  

9.858€                

Rentevergoeding 2016 Rabobank -€                        138€                  

Debiteuren 250€                  10.781€             

Teruggave btw 4e kwartaal 4.924€               5.020€               

Overige nog te ontvangen bedragen 46€                    -€                        

42.508€             34.296€             

Liquide middelen

ING -€                        2.042€               

Rabobank 4.018€               1.866€               

Rabobank spaarrekening 58.000€             60.000€             

Kasmiddelen 2.082€               2.110€               
64.100€             66.018€             



STICHTING NEDERLANDS VOLKSBUURTMUSEUM UTRECHT

TOELICHTING OP DE BALANS

2017 2016

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari 2017 33.154€             38.327€             

Af: Saldo baten en lasten  5.173-€               
33.154€             33.154€             

Voorzieningen

Voorziening bouwplannen

Stand per 1 januari 2017 53.760€             53.760€             

Bij: Saldo baten en lasten 4.067€               -€                        
57.827€             53.760€             

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Controle jaarverslag 2.560€               3.600€               

Verzorging (salaris) administratie 500€                  100€                  

Vrijwilligersvergoedingen 146€                  -€                        

Te betalen bankkosten 11€                    48€                    

Vooruitontvangen Fondsen/Sponsors -€                        3.230€               

Werk door derden -€                        2.700€               

Opgebouwde vakantietoeslag 2.463€               2.403€               

Nog te besteden fondsengeld 8.800€               -€                        

Crediteuren 2.073€               1.956€               

Af te dragen loonheffing 1.761€               1.701€               

Vooruitontvangen Donateurs 105€                  35€                    
18.419€             15.773€             



STICHTING NEDERLANDS VOLKSBUURTMUSEUM UTRECHT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017 Begroting 2017 2016

Subsidies

Reguliere subsidie Gemeente Utrecht 122.760€         120.000€          120.446€          

Incidentele subsidie Gemeente Utrecht -€                       2.500€              
122.760€         120.000€          122.946€          

Overige inkomsten

Donateurs 2.455€              3.750€              2.980€              

Giften 1.234€              1.500€              6.469€              

Opbrengst verkoop 2.283€              2.200€              2.497€              

Verkoop nabestellingen 29€                    50€                    82€                    

Verkoop bar (zonder alcohol) 6.735€              5.000€              7.092€              

Verkoop bar (met alcohol) 1.114€              1.250€              1.664€              

Rondleidingen 2.839€              2.000€              3.122€              

Verhuur 1.694€              1.000€              1.781€              

Entreegelden 25.845€            18.000€            20.482€            

Schoolbezoeken 472€                  1.500€              236€                  

Sponsors educatie -€                       2.500€              -€                       

Fondsen:

   Geknipt -€                       42.000€            

   Van Visch tot Vrachtschip 10.862€            11.000€            18.500€            

    Vreemd Volk 18.000€            19.000€            -€                       

   Arremoei/Samen in bad/Diemel -€                       5.460€              

Overige sponsors -€                       -€                       

Rentebaten 10€                    200€                  138€                  

Diverse baten & lasten 1.267€              150€                  18-€                    
74.839€            69.100€            112.484€          

Personeelskosten

Salarissen 47.506€            47.250€            46.346€            

Sociale lasten 8.505€              7.560€              9.421€              

Pensioenlasten 2.028€              2.050€              1.858€              

Werk door derden 620€                  2.000€              21.130€            

Vrijwilligerskosten/overige pers.kosten 8.636€              7.040€              7.590€              
67.295€            65.900€            86.346€            

Afschrijvingen

Inventaris 1.107€              1.000€              1.221€              



STICHTING NEDERLANDS VOLKSBUURTMUSEUM UTRECHT

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017 Begroting 2017 2016

Huisvestingskosten

Huur Waterstraat 27+29 39.645€            42.630€            39.617€            

Huur Schuur J. Meijenhof 4.780€              4.925€              4.653€              

44.425€            44.270€            

Groot en klein onderhoud 196€                  450€                  45€                    

Gas, electra en water 6.158€              5.150€              5.509€              

Schoonmaakkosten 4.364€              3.900€              4.171€              

Gemeentelijke Belastingen 945€                  1.000€              919€                  

Inboedelverzekering 2.269€              2.400€              2.270€              

Onderhoud en beveiliging 1.307€              1.900€              1.516€              

Klimaatbeheersing -€                       600€                  121€                  

Overige huisvestingskosten 1.742€              445€                  218€                  
61.405€            63.400€            59.040€            

Organisatiekosten

Accountants- en administratiekosten 2.951€              3.000€              3.280€              

Inkoopkosten 5.147€              4.250€              6.260€              

Publiciteit en promotie 4.951€              5.000€              7.139€              

Kantoorbenodigdheden 1.011€              1.600€              1.511€              

Porti 27€                    100€                  86€                    

Kopieen -€                       -€                       57€                    

Telefoonkosten 509€                  600€                  490€                  

Bestuurskosten 216€                  120€                  175€                  

Contributies / abonnementen / heffingen 3.016€              4.200€              3.364€              

Internetkosten 2.434€              500€                  982€                  

Onderhoud apparatuur 1.654€              450€                  877€                  

Overige organisatiekosten 580€                  880€                  563€                  
22.498€            20.700€            24.784€            

Tentoonstellings- en projectkosten

Vaste tentoonstellingskosten 2.938€              3.000€              2.318€              

Wisseltentoonstelling;

   Geknipt -€                       -€                       43.960€            

   Van Visch tot Vrachtschip 16.716€             11.000€            19.322€            

    Vreemd Volk 18.311€             19.000€            -€                       

   Overige Wisseltentoonstellingen 2.142€               -€                       1.110€              

Educatie 76€                    2.500€              40€                    

Planontwikkeling 732€                  -€                       -€                       

Algemene materiaalkosten 144€                  100€                  -€                       

Nieuwsbrief -€                       -€                       -€                       
41.059€            35.600€            66.750€            

Collectie

Aanschaf materiaal 168€                  1.500€              2.462€              

Behoud/beheer -€                       1.000€              -€                       
168€                 2.500€              2.462€              










