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Samenvatting  

Middenin Wijk C staat het Volksbuurtmuseum, een klein maar zeer fijn museum dat elk jaar door 

meer mensen wordt bezocht. Het museum is in 2018 bezocht door 7529 bezoekers. Bezoekers die 

zonder uitzondering met enthousiasme reageren op de verhalen die in ons museum verteld worden. 

Het museum draaide bijna volledig door de inzet van 58 betrokken vrijwilligers.  

2018 was een transitiejaar waarin Albert van Wersch als directeur langzamerhand afscheid nam van 

zijn baan bij het museum om met pensioen te gaan. Aan het bestuur de belangrijke taak om een 

opvolger voor hem te vinden en dat is gelukt. Daarnaast werd met behulp van een extern 

onderzoeksbureau gewerkt aan de uitwerking van een aantal toekomstscenario’s.  

De verschillende vrijwilligersteams zetten zich in voor het reilen en zeilen binnen en buiten het 

museum. Dat leverde drie tentoonstellingen op: 1) ‘anders’ zijn of specifieker homoseksualiteit in de 

volkswijk; 2) ‘Gelukkig hebben we de foto’s’ (jubileumtentoonstelling) nog en 3) ‘Proef je geluk op 

13’. Er zijn zeven 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 16 klassen het museum voor een speciaal programma: 4 klassen uit het basisonderwijs en 

10 klassen uit het voortgezet onderwijs en 2 MBO klassen In totaal waren het 409 leerlingen. Maar 

liefst  25 groepen zijn ontvangen voor diavoorstellingen en rondleidingen. In dit jaarverslag leest u 

wat er verder is bereikt in 2018.  
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Voorwoord  

2018 was een uitzonderlijk jaar. Na alle tumult over de langjarige subsidie was het nodig eens goed 

naar de toekomst te kijken. Daartoe hebben we, met medewerking van de gemeente, een onderzoek 

laten verrichten naar de toekomst van het museum en vooral onze sterkten en zwakten. Dit vooral 

ook om beter beslagen ten ijs te komen voor het maken van een nieuw meerjarenplan voor het 

museum. En hoewel de hoofdteneur van het rapport positief is over de sterkten van het museum, 

zijn er ook punten die verder aandacht vragen. Zij zullen de komende tijd op de agenda staan en 

onderdeel vormen van het nieuwe plan voor de toekomst.  

De grootste gebeurtenis voor het museum was toch wel de wisseling van de wacht.  Albert van 

Wersch, de founding father van het museum, ging  eind december met pensioen. En dat is wennen. 

Het museum bestond 25 jaar. Aan die heuglijke gebeurtenis is niet veel extra aandacht besteed. 

Maar Albert was al die tijd de stuwende kracht en daar wil het bestuur wel degelijk aandacht aan 

schenken. Het voornemen is om in maart 2019 met een symposium en receptie afscheid van hem te 

nemen. Gelukkig konden we aan het eind van het jaar zijn opvolgster welkom heten. Lysette Jansen 

heeft het stokje overgenomen en zal uitwerking geven aan de opgaven waarvoor het museum staat 

om gesterkt de toekomst in te gaan. Een update van het museum is nodig en het opnieuw bezien van 

de collectie en presentatie ervan. Lysette weet van wanten door haar werk bij het Glasmuseum in 

Leerdan. We herinneren ons allen de hete zomer. Die heeft er onder meer toe geleid dat het 

bezoekersaantal niet steeg. De waardering van bezoekers voor wat het museum te bieden heeft blijft 

echter groot. Voor de activiteiten van het museum bleef een groot aantal vrijwilligers beschikbaar. 

Het is altijd weer verheugend te zien hoeveel ouderen, en ook vooral jongeren, tijd beschikbaar 

willen stellen voor ons mooie museum. En met dat gegeven in het achterhoofd weten we dat wat er 

gedaan moet worden om beter de toekomst aan te kunnen gaan ook zal lukken. Met de vele trouwe 

vrijwilligers en onder de bezielende leiding van Lysette zal dat zeker gaan. We zien de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. 

 

Namens het bestuur,  

 

Wim van Gelder  

Voorzitter Bestuur 

Volksbuurtmuseum  
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1)  Terugblik op onze activiteiten in 2018  

Vaste presentatie, nieuwe koers  

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. In 2018 

heeft het museum zich gericht op het aanbrengen van een verbindende ‘rode draad’. Dit was tevens 

de aanbeveling van het Adviesrapport Cultuurnota 2017-2020. Daarom werkten we aan het 

verhelderen van het totale verhaal dat eerder gevormd werd door de diverse deelpresentaties.  

Tegelijkertijd werd in 2018 het onderzoek uitgevoerd om te komen tot 

verschillende toekomstscenario’s voor het museum. Voor we het 

museum nog ingrijpender konden renoveren, moesten we wachten 

op de uitslag daarvan. Kleine aanpassingen en verbeteringen zijn wel 

doorgevoerd:  

- Alle tekstbordjes zijn vervangen, met overal dezelfde opmaak en 

voorzien van een Engelse vertaling. Er komen steeds meer 

anderstalige toeristen dus we zijn erg blij dat zij nu ook de uitleg 

kunnen lezen.  

- In de oude karrenkamer is er het een en ander aangepast. Deze 

ruimte heeft nu als thema het verschil tussen een volksbuurt en 

een arbeiderswijk. Aan de linkerkant laten we de losse arbeiders, 

kleine zelfstandigen zoals marskramers e.d. zien en aan de andere 

kant de arbeiders in loondienst zoals bijvoorbeeld de broodbezorgers van de Lubro. 

 

Presentatie over Utrechtse volksbuurten 

Het museum deed in 2018 ook onderzoek naar andere volksbuurten naast Wijk C. Dit onderzoek 

verloopt gestaag. Er is een aantal volksbuurten volledig uitgewerkt - teksten geschreven, 

beeldmateriaal verzameld – maar er volgen nog een aantal wijken en de uitwerking van de 

presentatie van alle wijken samen. Deze presentatie gaat de borden van de Nederlandse 

volksbuurten in de zijzaal vervangen om zodoende meer aandacht aan Utrecht te kunnen geven. Een 

en ander is ingegeven door de opmerkingen van de adviescommissies dat we dichterbij huis moeten 

blijven en niet als kenniscentrum alle volksbuurten van Nederland moeten willen belichten.  

 

Onderzoek naar toekomst museum 

Het externe bureau BlueYard, dat in januari 2018 gekozen is om een onderzoek uit te voeren naar de 

toekomst van het museum, heeft hun wijze van aanpak gepresenteerd aan het bestuur en de 

gemeente. De hoofdvraag van het onderzoek was: ‘Wat is een wenselijke en levensvatbare 

combinatie van visie en strategie voor de komende tien jaar?’. Op basis van interne en externe 

gesprekken leverden zij een visiedocument en een adviesdossier op. De uitkomst geeft voldoende 

aanknopingspunten, met name in een sterkte- en zwakteanalyse voor de verdere ontwikkeling en 

professionalisering. In het rapport worden enkele scenario’s geschetst variërend van sluiten tot een 

complete make-over. Het bestuur heeft nog geen keuze gemaakt voor één van de scenario’s. 

Belangrijk is dat er vanaf 2019 samen met de nieuwe directeur gewerkt gaat worden aan een 

uitgewerkt plan. Niet alleen voor een vernieuwde presentatie, maar ook voor een herziening van de 
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organisatie. Gebleken is wel dat het voor één parttime beroepskracht eigenlijk niet te doen is, omdat 

die zich met te veel beleidsterreinen moet bezighouden. Hierdoor kan er nauwelijks voldoende 

aandacht naar alle terreinen uitgaan. Een van de uitgangspunten in het nieuwe plan zou dan moeten 

zijn dat we meer structurele subsidie nodig hebben. In 2020 zal een nieuwe adviescommissie het 

plan beoordelen en zal blijken of dit voldoende is om het museum toekomstbestendig te maken. Een 

eerste aanzet was op 24 oktober waarbij we bezoek kregen van de Visitatiecommissie van de 

Gemeente. Naast enthousiasme over de huidige activiteiten werd er door de commissie tevens 

positief gereageerd werd op de ontwikkelingen die in gang zijn gezet. 

 

Thematentoonstellingen 

In 2018 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.   

 

‘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 LHBTI-cultuur tonen. Niet alleen is 

ieder mens uniek, maar ook binnen de te onderscheiden 

groepen zijn er subculturen en grote verschillen.  
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Als verhalenmuseum benaderden we het onderwerp vanuit de ervaringen van de mensen zelf. Denk 

aan verslagen, verhalen en meningen van mensen van ‘buiten’ de groep maar ook van ‘binnenuit’ 

over de diversiteit in de groep. 

 

Gelukkig hebben we de foto’s nog 

15 mei is de jubileumtentoonstelling ‘Gelukkig hebben we 

de foto’s nog’ geopend. Het is een prachtige 

tentoonstelling geworden met portretten van allerlei 

jubilarissen. De opkomst was groot en onze eigen jubilaris 

– Albert, want het museum bestond die dag 25 jaar! – 

werd met een bloemetje in het zonnetje gezet. De 

tentoonstelling bestond uit een foto-expositie uit eigen 

collectie over de periode 1950-1975. Dat sloot ook aan op 

een documentaire van RTV Utrecht naar aanleiding van 

het vorig jaar verschenen boek ‘Van stadsie tot stad, 

Utrecht 1950-1975’ van Ton van den Berg en Ad van 

Liempt. Het werd een tentoonstelling die teruggaat naar 

de kern van het Volksbuurtmuseum. De portretten zijn na 

de tentoonstelling voor zover mogelijk naar de 

voormalige woonadressen van de geportretteerden 

gebracht om zo een levendige verbinding aan te gaan met 

de stad. 

 
Geluk op 13 

Deze tentoonstelling is een vervolg op de 

jubileumtentoonstelling en is gemaakt door studenten van 

het ROC en de HU/HKU. De studenten hebben aangebeld 

bij huisnummers 13 in Utrecht en vroegen of de bewoners 

op de foto wilden met een voorwerp dat hen gelukkig 

maakt. Ze mochten voor ‘Geluk op 13’ gebruik maken van 

de jubileumtentoonstelling en konden deze geheel naar 

wens aanvullen en aanpassen. Geluk op 13 werd een 

interactieve tentoonstelling. Bezoekers konden voor 10 

euro toegang krijgen tot de ‘Culinaire Geluksroute’, te 

volgen via een app op je mobiel en zo langs twaalf 

buurtcafés, koffietentjes en restaurants in wijk C 

wandelen. In het museum zelf zijn (als bezoekers dat 

wilden) de foto’s van het geluksmoment opgehangen. 

Proef je geluk op 13 is de 

Utrechtse uitwerking op het 

idee ‘Geluk op 13’ dat in 

verschillende Nederlandse steden uitgewerkt wordt. 
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De feestelijke opening van de tentoonstelling is op 16 november gecombineerd met het 

Smartenlappenfestival. Er waren optredens van accordeonist Ries Hessing, duo Kees & Ingeborg en 

het koor Pepperose. De tentoonstelling Proef je geluk op 13 liep door tot 28 februari 2019. 

 

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 2018 organiseerden we zeven keer een extra activiteit in de vorm van lezingen of 

evenementen:  

1) Lezing ‘LHBT in het arbeidersmilieu’ door Dr. Judith Schuyf | 18 januari 

2) Theatervoorstelling STUT | 15 februari 

3) Roze historische stadswandeling | 3 maart 

4) Wandelingen met Evert van der Veen | maart, april  

5) Lezing door Marischka Verbeek van de regenboogboekwinkel Savannah Bay in de 

Telingstraat | 12 april  

6) 25-jarig jubileum Volksbuurtmuseum en opening tentoonstelling ‘Gelukkig hebben we de 

foto’s nog’ | 15 mei  

7) Opening tentoonstelling ‘Proef je geluk op 13’ + Smartlappenfestival | 16 november 

 

25-jarig jubileum  

Op 15 mei bestond het museum 25 

jaar! Dit is gevierd met koffie en taart 

voor alle vrijwilligers en relaties. 

Prachtig weer, veel bezoek, lekkere 

gebakjes, mooie woorden, en veel 

felicitaties natuurlijk. 

 

RTV Utrecht over 15 mei:  

 

 

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 25 

groepen ontvangen voor diavoorstellingen en rondleidingen. Het museum is bezocht door groepen 

van diverse organisaties, families en vriendengroepen.  
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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. We hebben zo bijvoorbeeld 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.  

Het cluster van vrijwilligers heeft in 2018 een workshop gevolgd van educatiespecialist Charlotte 

Gentenaar over de nieuwste ontwikkelingen in cultuuronderwijs en I ASK.   

 

Bezoek van schoolklassen  

Het ging goed met de boekingen van schoolklassen, afgelopen jaar 

vooral door schoolklassen uit het voortgezet onderwijs. Zo zijn vanuit 

het voorgezet onderwijs de scholen X11, Gerrit Rietveld College en Aeres 

VMBO Bilthoven op bezoek geweest. Vanuit het basisonderwijs kwamen 

De Fakkel en de St. Dominicusschool. Ook hebben de opleiding Helpende 

Zorg en Welzijn van het Wijkleerbedrijf Amersfoort en de opleiding Zorg 

en Welzijn van ROC Midden Nederland ons museum met groepen 

bezocht om hun doelgroep beter te begrijpen.  

In totaal bezochten 16 groepen met leerlingen/studenten het museum 

voor een speciaal programma. In totaal waren het 409 leerlingen. 

Hiermee hebben we het beoogde aantal van 15 klassen wel behaald.  
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3) PR Marketing en communicatie  

In 2018 heeft het vrijwilligerscluster Marketing en communicatie hard gewerkt aan de taken uit het 

marketingplan. 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 6 

digitale externe nieuwsbrieven voor ca. 300 donateurs en relaties. Naast de Nieuwsbrief heeft het 

museum vooral veel baat bij free publicity; verschillende artikelen in de media waarin we genoemd 

werden, zoals het AD-Utrechts Nieuwsblad. We waren live te horen op radio, zoals bij RTV Utrecht in 

de uitzending Utrecht is wakker op 15 mei. Ook Bingo FM is langsgekomen voor een interview. 

 

Social media  

In 2018 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. In 2018 is 

ook gestart met een Instagram-account bij 

en daar groeit ook het aantal volgers. We 

zijn een online-campagne gestart waarin we 

vrienden van het museum vragen naar hun 

herinnering aan het museum. Zo hebben we 

het gemeenteraadslid voor Cultuur Ellen 

Bijsterbosch geïnterviewd. We hebben er 

een leuk filmpje van gemaakt. Voor de 

campagne gaan we onder andere ook Hans 

Wierkx van Café Weerdzicht, Zuster 

Corbière van de Zusters Augustinessen, Bep 

als oudste vrijwilliger en Albert van Wersch 

interviewen. 

 

Bezoekers bereiken via acties  

In maart hebben we een actie gehouden waarbij bezoekers op vertoon van hun museumkaart een 

gratis boek ‘Mijn Plek Utrecht’ cadeau kregen. In het boek laten 25 bekende Utrechters hun favoriete 

plek zien. Ook hebben we een ansichtkaartenactie gehouden door deze in de stad via verschillende 

kanalen te verspreiden. Mensen die een ingevulde ansichtkaart inleverden bij de kassa, mochten het 

museum gratis bezoeken.  

https://www.youtube.com/watch?v=nCECePYw9TE
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4) Publieksbereik  

Het museum is in 2018 bezocht door 7529 bezoekers. Het streven was het behalen van een 

bezoekersaantal van 9.000, helaas heeft de 

lange warme zomer gemaakt dat ons 

bezoekersaantal dit jaar wat gezakt is.  Via de 

Museumjaarkaart zijn 3761 bezoekers 

geregistreerd. De meeste museumjaarkaart-

bezoekers 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.  

Het museum krijgt op verschillende websites 

positieve reviews die belangrijk zijn voor het 

aantrekken van nieuwe bezoekers.  

5) Behoud, uitbreiding 

en digitalisering collectie 

In 2018 is een nieuw Collectiebeleidsplan gemaakt. 

Het actieplan dat daarbij hoort is erg uitgebreid; 

daarin staat wat er de komende jaren gedaan moet 

worden ten aanzien van de collectie. Dit gaat dan 

niet alleen over de registratie maar ook over het 

behoud en beheer, depotruimtes en ontzamelen. 

Albert van Wersch gaat ook na zijn pensioen als 

vrijwilliger nog veel werk maken van het 

collectiebeheer.  

 

Het interviewproject: Oral history  

Het bijzondere van de collectie van het museum 

geldt zeker ook voor ons ‘goud’, de collectie oral 

history. Met de ervaring die we in het verleden 

hebben opgedaan met oral history en aangevuld 

met de tegenwoordige kennis, is er een nieuw 
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projectplan geschreven en is er een start gemaakt met het werven van de benodigde fondsen. Het 

vernieuwen van de collectie oral history moet mede leiden tot vernieuwen van de vaste presentatie 

in 2020 e.v. 

 

6) Huisvesting en verhuur  

De openstelling van het museum is onveranderd gebleven. Het 

museum heeft ook in 2018 ruimtes beschikbaar gesteld anderen voor 

de verhuur of om niet. De ruimte werd gebruikt voor de traditionele 

koffieochtenden op de dinsdagen voor ouderen uit de buurt. 

Daarnaast zijn de ruimtes  verhuurd aan het Wijk C Komitee en  de 

Nederlandse Vereniging van spoorliefhebbers. De vergoedingen die 

we hiervoor vragen worden gerekend naar draagkracht.  

 

Eventuele verhuizing  

Het museum huurt de gebouwen Waterstraat 27 en 29 van de 

Utrechtse Vastgoed Organisatie. Er is eerder 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. Besloten is nu dat het museum gevestigd blijft aan de Waterstraat.   

 

Aanbouw  

Ondertussen is de vergunningsaanvraag voor een aanbouw achter nummer 

29 gehonoreerd, maar onder een voorwaarde dat het maar vijf jaar mag 

blijven staan. Een grote investering voor een aanbouw achten wij dan ook 

niet realistisch en is er besloten de reeds overgemaakte gelden naar de 

gemeente terug te storten.  

 

7) Personeel – vrijwillig en betaald  

Nieuwe directeur  

Albert van Wersch ging in 2018 zijn werk als directeur afronden enerzijds om het archief van 25 jaar 

op te schonen en anderzijds om zich voor te bereiden op zijn pensionering. Het bestuur heeft een 

vacature opgesteld en die is op de geëigende plaatsen gepubliceerd. Eind november is een nieuwe 

directeur gekozen door het bestuur. Per 1 januari 2019 is de nieuwe directeur  Lysette Jansen in 

dienst getreden om Albert op te volgen. Lysette was coördinator bij de Glasblazerij van het Nationaal 

Glasmuseum in Leerdam en had daarbij grotendeels met dezelfde zaken te maken als het 

Volksbuurtmuseum. Het bestuur en Lysette Jansen gaan samen de discussie vervolgen over het 

toekomsttraject en zullen op basis daarvan een plan ontwikkelen. Lysette heeft net als Albert een 0,8 

FTE-aanstelling. 
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De vrijwilligers  

Per 31 december 2018 telde het museum 58 

vrijwilligers: 30 vrouwen en 28 mannen. 19 

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 20 nieuwe 

vrijwilligers gestart. Dat betekende ook een 

verjonging van het vrijwilligersbestand. Het 

Volksbuurtmuseum heeft over het geheel 

genomen zeer trouwe vrijwilligers, waarvan de 

grootste groep 1 tot 5 jaar lang aan het museum 

verbonden is.  

 

De vrijwilligers kwamen vier maal per jaar bijeen 

voor een algemene vrijwilligersvergadering en 

hadden daarnaast clusterbreed overleg. De huidige clusters zijn:  

 Openstelling: 

 PR & Communicatie:  

 Educatie:  

 EVEX (Evenementen en exposities)  

 Digitalisering:  

 Vrijwilligerscoördinatie:  

We zien dat diverse vrijwilligers meerdere taken op zich nemen, wat de communicatie onderling 

natuurlijk alleen maar bevordert. 

 

Alle vrijwilligers ontvingen in 2018 zes keer 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. 

Op 25 augustus vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats en 17 december het jaarlijkse 

etentje.  

 

Vrijwilliger Anja aan het woord:  

“Wat me afgelopen jaren is opgevallen: Het enthousiasme waarmee eenieder zich inzet en de 

betrokkenheid met het museum. Ik heb op een enkeling niemand hier weg zien gaan omdat hij of zij 

het niet naar zijn/haar zin had. Hiermee wordt maar weer eens bevestigd dat het grootste kapitaal 

van de organisatie de vrijwilligers zijn, zonder vrijwilligers geen museum.” 

 

 

 

 

 21 t/m 
30 jaar; 8 

 31 t/m 
40 jaar; 9 

 41 t/m 
50 jaar; 2 

 51 t/m 
60 jaar; 8 

 61 t/m 
70 jaar; 

18 

 71 jaar 
en ouder; 

14 

Leeftijdsopbouw vrijwilligers 
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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. 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. Uit het externe onderzoek blijkt echter dat met vrijwilligers alleen de professionele 

taakstellingen van het museum zeer moeilijk te behalen zijn 

8) Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestond in 2018 uit zes leden die acht maal per jaar vergaderden. Het 

bestuur bestond in 2018 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 den Berg  lid  

7) Emiel van Ekert  lid 

 

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

De werving van de nieuwe directeur, het afscheid van Albert en de nieuwe koers van het museum 

bepaalden grotendeels de inhoud van de vergaderingen en de acties die daar uit voort kwamen, 

zoals het benaderen van deskundigen uit het museale werkveld en uit andere relevante organisaties.  
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9) Financiën  

In de financiële jaarrekening geven wij een overzicht van de baten en lasten in 2018. De 

entreegelden bedroegen ook in 2018 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 94 naar 76. 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.   

 

In 2018 behaalden we een negatief saldo van 9.900 euro. In grote lijnen is het verschil door 2 posten 

te verklaren: in de begroting was het onderzoek van Blueyard niet meegenomen. Daarnaast waren er 

extra salariskosten vanwege het afscheid van Albert die niet begroot waren, dit betrof de afrekening 

vakantiedagen en een bonus.  

De voorziening bouwplannen is  op  0,00 euro gezet omdat deze niet door gaat. Er zijn afspraken met 

de Gemeente Utrecht gemaakt m.b.t. de afrekening, het restant bedrag wat werd gevormd doordat 

de winst van 2017 was toegevoegd aan deze voorziening ad € 4.067,-- is nu toegevoegd aan de 

algemene reserve. Onder de post kortlopende schulden is het bedrag van 48.852,70 toegevoegd, dit 

bedrag is 1 januari 2019 teruggestort naar de gemeente. 

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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10)  Samenvatting Kengetallen  

  
      
      
   

2016 2017 2018 
Fotoarchief 

    
 

Schenkingen 
 

35 12 8 

 
Aankoop 

 
0 0 0 

 
Bruiklenen 

 
45 35 2 

Totaal geregistreerd 16673 16922 16921 
Objecten 

    
 

Schenkingen 
 

41 49 97 

 
Aankoop 

 
28 7 2 

 
Bruiklenen 

 
5 20 1 

Totaal geregistreerd 5877 5824 5924 
Documenten 

 
3125 3211 3483 

Bibliotheek 
 

1100 1100 1102 
Kroniek records 6269 6269 6269 
Openstelling 

    

 

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

 
Museumweekenden 1 1 1 

Dia-rondleidingen 44 21 25 
Buitenprojecten 1 1 2 
Fotodienst (Nabestellingen) 34 0 0 
Educatie 

    
 

Overige(Vuurdoop) 0 0 0 

 
Schoolklassen 24 19 21 

Wisselexposities 
   

 
Wijk 

 
1 2 1 

 
Stedelijk 

 
2 1 2 

Nieuwsbrief 
 

0 6 6 
Vrijwilligers 

 
51 57 59 

Donateurs 
 

110 94 76 
Bezoekers 

 
8509 9124 7529 

Verhuur 
 

13 15 10 
Subsidie 

 
120446 122760 124.970,00 

Kostprijs p.bez. t.o.v. 
gem.sub.   14,14 13,45 16,59 
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Bijlage: Jaarrekening 2018  

 

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2018 
  

       

       

       STICHTING NEDERLANDS VOLKSBUURTMUSEUM, UTRECHT 

       

       

       Uitgebracht op 11 februari 2019 
    

        

 

 
INHOUDSOPGAVE 

      

        

        

  
Jaarverslag van de directie 

   

  
Bijlagen bij jaarverslag 

    

        

        

  
Jaarrekening 

    

        

        

  
Balans per 31 december 2018 (2017) 

  

        

        

  
Staat van baten en lasten over 2018 (2017) 

  

        

        

  
Toelichting algemeen 

    

        

        

  
Toelichting op de balans per 31 december 2018 (2017) 

 

        

        

  

Toelichting op de staat van baten en lasten over 201 
(2017) 
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Balans per 31 December 2018 
 
 
 
Vaste activa 

     Materiele vaste activa 
 

 €            1.777  
  

 €            2.792  

      Vlottende activa 
     Vorderingen en overlopende activa  €          23.900  

  
 €          42.508  

 Liquide middelen  €          72.010  
  

 €          64.100  
 

  
 €          95.910  

  
 €        106.608  

  
  

  
  

Totaal activa 
 

€ 97.687 
  

€ 109.400 

      

      PASSIVA 
     

      Eigen vermogen 
     Algemene reserve 
 

 €          27.321  
  

 €          33.154  

      Voorzieningen 
     Voorziening bouwplannen 
 

 €                    0  
  

 €          57.827  

      Kortlopende schulden 
     Overige schulden en overlopende passiva  €          70.366  

  
 €          18.419  

  
  

  
  

  
€ 97.687 

  
€ 109.400 

Totaal passiva 
     

      

      Dit betreft de balans na de resultaatbestemming. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 
     

       

       

       

  
2018 

 

Begroting 
2018   2017 

       Subsidies 
 

 €     124.970  
 

 €     124.970  
 

 €     122.760  

Overige inkomsten 
 

 €        44.100  
 

 €        72.930  
 

 €        74.839  

  
  

 
      

Totaal inkomsten 
 

 €     169.070  
 

 €     197.900  
 

 €     197.599  

       Personeelskosten  €        78.447  
  

 €        67.800  
 

 €        67.295  

Afschrijvingen  €          1.015  
  

 €          1.000  
 

 €          1.107  

Huisvestingskosten  €        60.791  
  

 €        65.000  
 

 €        61.405  

Organisatiekosten  €        26.528  
  

 €        22.800  
 

 €        22.498  

Tentoonstellings- en projectkosten  €        11.559  
  

 €        38.700  
 

 €        41.059  

Collectie  €             629  
  

 €          2.600  
 

 €             168  

       Totaal lasten 
 

 €     178.969  
 

 €     197.900  
 

 €     193.532  

  
  

 
      

       Saldo van baten en lasten 
 

 €         9.900- 
 

 €                  -  
 

 €          4.067  

  
  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jaarverslag 2018   Pagina 19 van 29 

                                                              Toelichting algemeen 
   

          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 
   Besloten is om de verbouwing niet door te laten gaan. Hierdoor is er een bedrag van € 48,852,70 terug 

gevorderd door de Gemeente Utrecht. Het restant van de voorziening is overgeboekt naar  
 de algemene reserve. 

    
   

          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. 
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          Subsidiëring 

        Het gemeentelijk subsidievolume voor 2018 is, voorlopig vastgesteld op maximaal € 124.970,- 
     
   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 2018 nog te ontvangen subsidiebedragen wordt verwezen naar 
de  

   toelichting op de vlottende activa.       

                 

   De vaststelling van de gemeentelijke subsidie 2017 heeft in 2018 plaatsgevonden 
   

          Statutaire regeling omtrent resultaat 
      Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum  kent geen statutaire winstbestemmingsregeling, omdat zij volgens  

de statuten niet het maken van winst beoogt. Het resultaat is ten laste van de algemene reserve geboekt. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

 

Vaste activa 
     

      Inventaris 
     Aanschafwaarde  €            6.491  

  
 €            4.966  

 Afschrijving t/m 2017  €            3.699  
  

 €            2.593  
 Boekwaarde per 1 januari 2018  €            2.792  

  
 €            2.373  

 Aanschaffingen 2018  €                     -  
  

 €            1.525  
 

 
 €            2.792  

  
 €            3.898  

 Afschrijving 2018  €            1.015  
  

 €            1.107  
 Boekwaarde per 31 december 2018 

 
 €            1.777  

 
 €            2.792  

 

      Vlottende activa 
     

      Vorderingen en overlopende activa 
     Nog te ontvangen reguliere subsidie afrekening  
 

 €            6.249  
 

 €            6.138  
 Nog te ontvangen entreegelden museumjaarkaart 

 
 €            2.870  

 
 €            4.492  

 Nog te ontvangen fondsengeld expositie Vreemd Volk 
 

 €                     -  
 

 €          16.800  
 Vooruitbetaalde huur januari Waterstraat 27  €            3.415  

  
 €            3.295  

 Vooruitbetaalde huur januari Schuur  €            5.020  
  

 €            4.874  
 Vooruitbetaalde termijn internet  €                  18  

  
 €                     -  

 Vooruitbetaalde contributies/heffingen  €               748  
  

 €               346  
 Vooruitbetaalde kosten vakliteratuur/abonnementen  €                     -  

  
 €            1.343  

 

  
 €            9.200  

 
    

 Rentevergoeding Rabobank 
 

 €                    5  
 

 €                     -  
 Debiteuren 

 
 €            3.883  

 
 €               250  

 Teruggave btw 4e kwartaal  
 

 €            1.669  
 

 €            4.924  
 Overige nog te ontvangen bedragen 

 
 €                  25  

 
 €                  46  

 

  
  

 
  

 

  
 €          23.900  

 
 €          42.508  

 

      Liquide middelen 
     ING  €                     -  

  
 €                     -  

 Rabobank  €          69.934  
  

 €            4.018  
 Rabobank spaarrekening  €            1.158  

  
 €          58.000  

 Kasmiddelen  €               918  
  

 €            2.082  
 

  
 €          72.010  

 
 €          64.100  

 

      
 

    

      Eigen vermogen 
     

      Algemene reserve 
     Stand per 1 januari 2018  €          33.154  

  
 €          33.154  

 Bij: overboeking van voorziening bouwplannen  €            4.067  
  

 €                     -  
 Af: Saldo baten en lasten   €            9.900-   

 
 €                     -  

 

  
 €          27.321  

 
 €          33.154  
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Voorzieningen 
     

      Voorziening bouwplannen 
     Stand per 1 januari 2017  €          57.827  

  
 €          53.760  

 Af: Leges  €            1.507- 
    Af: architect  €            3.400- 
    Af: retourboeking naar Gemeente  €         48.853- 
    Af: overboeking restand voorziening naar algemene 

reserve  €            4.067- 
    Bij: Saldo baten en lasten   €                     -    

 
 €            4.067  

 

  
 €                    0  

 
 €          57.827  

 Kortlopende schulden 
     

      Overige schulden en overlopende passiva 
     Controle jaarverslag   €            2.580  

  
 €            2.560  

 Verzorging (salaris) administratie  €               450  
  

 €               500  
 Vrijwilligersvergoedingen  €                     -  

  
 €               146  

 Te betalen bankkosten  €                  10  
  

 €                  11  
 Onderzoek Blueyard  €            4.975  

  
 €                     -  

 Opgebouwde vakantietoeslag   €                     -  
  

 €            2.463  
 Nog te besteden fondsengeld  €                     -  

  
 €            8.800  

 Crediteuren  €          56.503  
  

 €            2.073  
 Af te dragen loonheffing  €            5.780  

  
 €            1.761  

 Vooruitontvangen Donateurs  €                  68  
  

 €               105  
 

  
 €          70.366  

 
 €          18.419  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN. 

 

  
2018 

 

Begroting 
2018   2017 

       Subsidies 
      

       Reguliere subsidie Gemeente Utrecht 
 

 €       124.970  
 

 €        124.970  
 

 €        122.760  
Incidentele subsidie Gemeente 
Utrecht 

 
 €                    -  

   
 €                     -  

  
 €       124.970  

 
 €        124.970  

 
 €        122.760  

       Overige inkomsten 
      

       Donateurs  €            2.160  
  

 €            4.000  
 

 €            2.455  

Giften  €               705  
  

 €            1.600  
 

 €            1.234  

Opbrengst verkoop  €            1.539  
  

 €            2.750  
 

 €            2.283  

Verkoop nabestellingen  €                     -  
  

 €                     -  
 

 €                  29  

Verkoop bar (zonder alcohol)  €            4.394  
  

 €            6.600  
 

 €            6.735  

Verkoop bar (met alcohol)  €               601  
  

 €                     -  
 

 €            1.114  

Rondleidingen  €            2.162  
  

 €            2.500  
 

 €            2.839  

Verhuur  €            1.903  
  

 €            1.500  
 

 €            1.694  

Entreegelden  €          19.106  
  

 €          19.000  
 

 €          25.845  

Schoolbezoeken  €               943  
  

 €            1.700  
 

 €               472  

Sponsors educatie  €                     -  
  

 €            2.500  
 

 €                     -  

Fondsen: 
         Van Visch tot Vrachtschip  €                     -  

  
 €                     -  

 
 €          10.862  

    Vreemd Volk  €            6.969  
  

 €          19.000  
 

 €          18.000  

    Proef je geluk op 13  €            3.613  
    

 €                     -  

Overige sponsors  €                     -  
  

 €          11.000  
 

 €                     -  

Rentebaten  €                    5  
  

 €               200  
 

 €                  10  

Diverse baten & lasten  €                     -  
  

 €               580     €            1.267  

  
 €         44.100  

 
 €          72.930  

 
 €          74.839  

       Personeelskosten 
      

       Salarissen  €          56.150  
  

 €          48.400  
 

 €          47.506  

Sociale lasten  €            8.491  
  

 €            7.744  
 

 €            8.505  

Pensioenlasten  €            3.837  
  

 €            2.100  
 

 €            2.028  

Werk door derden  €                     -  
  

 €            2.000  
 

 €               620  

Vrijwilligerskosten/overige pers.kosten  €            9.969  
  

 €            7.556     €            8.636  

  
 €         78.447  

 
 €          67.800  

 
 €          67.295  

       Afschrijvingen 
      

       Inventaris 
 

 €            1.015  
 

 €            1.000  
 

 €            1.107  
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       TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
    

       

       

  
2018 

 

Begroting 
2018   2017 

       Huisvestingskosten 
      

       Huur Waterstraat 27+29  €          40.220  
  

 €          43.270  
 

 €          39.645  

Huur Schuur J. Meijenhof  €            4.874  
  

 €            5.000  
 

 €            4.780  

 
 €          45.094  

  
 €          48.270  

 
 €          44.425  

Groot en klein onderhoud  €               919  
  

 €               275  
 

 €               196  

Gas, electra en water  €            5.155  
  

 €            5.660  
 

 €            6.158  

Schoonmaakkosten  €            4.556  
  

 €            4.000  
 

 €            4.364  

Gemeentelijke Belastingen  €               937  
  

 €            1.100  
 

 €               945  

Inboedelverzekering  €            2.295  
  

 €            2.500  
 

 €            2.269  

Onderhoud en beveiliging  €            1.520  
  

 €            2.000  
 

 €            1.307  

Klimaatbeheersing  €               315  
  

 €               625  
 

 €                     -  

Overige huisvestingskosten  €                     -  
  

 €               570     €            1.742  

  
 €         60.791  

 
 €          65.000  

 
 €          61.405  

       Organisatiekosten 
      

       Accountants- en administratiekosten  €            4.300  
  

 €            3.300  
 

 €            2.951  

Inkoopkosten  €            4.110  
  

 €            4.600  
 

 €            5.147  

Publiciteit en promotie  €            2.608  
  

 €            6.000  
 

 €            4.951  

Kantoorbenodigdheden  €               696  
  

 €            1.650  
 

 €            1.011  

Porti   €               391  
  

 €               110  
 

 €                  27  

Onderzoek Blueyard  €            4.975  
  

 €                     -  
 

 €                     -  

Telefoonkosten  €               586  
  

 €               625  
 

 €               509  

Bestuurskosten  €               137  
  

 €               205  
 

 €               216  
Contributies / abonnementen / 
heffingen  €            2.218  

  
 €            4.350  

 
 €            3.016  

Internetkosten  €            3.994  
  

 €               525  
 

 €            2.434  

Onderhoud apparatuur  €            1.727  
  

 €               475  
 

 €            1.654  

Overige organisatiekosten  €               787  
  

 €               960     €               580  

  
 €         26.528  

 
 €          22.800  

 
 €          22.498  

       Tentoonstellings- en projectkosten 
      

       Vaste tentoonstellingskosten  €            2.459  
  

 €            6.000  
 

 €            2.938  

Wisseltentoonstelling; 
   

    
     Geluk op 13  €            3.953  

  
 €                     -  

 
 €                     -  

   Van Visch tot Vrachtschip  €                     -  
  

 €                     -  
 

 €          16.716  

    Vreemd Volk  €            4.060  
  

 €          12.500  
 

 €          18.311  

   Overige Wisseltentoonstellingen  €            1.015  
  

 €          17.500  
 

 €            2.142  

Educatie  €                  73  
  

 €            2.500  
 

 €                  76  

Buitenproject  €                     -  
  

 €                     -  
 

 €               732  

Algemene materiaalkosten  €                     -  
  

 €               200  
 

 €               144  
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Nieuwsbrief  €                     -  
  

 €                     -     €                     -  

  
 €         11.559  

 
 €          38.700  

 
 €          41.059  

       Collectie 
      

       Aanschaf materiaal  €               629  
  

 €            1.500  
 

 €               168  

Behoud/beheer  €                     -  
  

 €            1.100  
 

 €                     -  

  
 €               629  

 
 €            2.600  

 
 €               168  
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 Bijlage: Controleverklaring Accountant  
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