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Samenvatting  

Voor het museum was 2019 een bijzonder jaar; een jaar van transitie. In maart 2019 heeft Albert van 

Wersch, na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest als directeur, met een interessant en goed 

bezocht symposium het stokje overgedragen aan Lysette Jansen. Naast een inwerkperiode en de 

opvolging van de dagelijkse werkzaamheden zijn wij aan de slag gegaan met een toekomstscenario. 

Hoe zorgen we er voor dat het Volksbuurtmuseum ook bestaansrecht heeft in de aankomende 25 

jaar. In het najaar is hiervoor een concept plan opgeleverd waarbij de eerste contouren voor de 

toekomst zichtbaar worden.  

Met behulp van verschillende vrijwilligersteams zijn er twee nieuwe tentoonstellingen gerealiseerd. 

Een fototentoonstelling over de Zusters Augustinessen ‘Zusters van Wijk C’ en de tentoonstelling ‘De 

Zeven Steegjes, een leven lang buurten’.  Met de lancering van een nieuwe website, actieve 

aanwezigheid op social media en de nodige free publicity is het museum zichtbaarder geworden. Dit 

zien we terug in een record aantal bezoekers, maar liefst 10.150 mensen hebben ons museum in 2019 

bezocht. 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. Door deze inzet hebben we mede kunnen realiseren dat het museum vanaf september 

ook de vierde en vijfde zaterdag van de maand opengesteld kon worden voor het publiek. Er zijn 

lezingen, wandelingen en andere activiteiten georganiseerd en goed bezocht. Aan ons speciale 

arrangement rondom de tentoonstelling over ‘De Zeven Steegjes’ hebben maar liefst 229 mensen 

deelgenomen; een groot succes! In totaal bezochten 28 klassen het museum voor een speciaal 

programma, in totaal waren het 556 leerlingen. Ook hebben we veel aandacht besteed aan netwerken 
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met andere culturele instellingen, dit heeft reeds geleid tot mooie samenwerkingen. Kortom, een 

succesvol jaar, in dit jaarverslag gaan we hier verder op in.  
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Voorwoord  

Het jaar 2019 werd vooral door twee zaken gekenmerkt. Allereerst het afscheid van Albert van Wersch. 

Met een Albert passend symposium over het leven in volksbuurten, gevolgd door een receptie, is 

afscheid genomen van Albert. En daarmee van een tijdperk!!!!!! Tegelijkertijd is Lysette Jansen 

voortvarend begonnen met het verder op de kaart zetten van het Volksbuurtmuseum. De opdracht is 

groot. Immers in 2019 moeten we een aanvraag indienen voor subsidiering voor de komende 

Cultuurperiode, 2021-2025. Het Volksbuurtmuseum had daarvoor reeds een aantal stappen gezet en 

mede op basis daarvan is voortvarend gewerkt aan een mooi en uitdagend vernieuwingsplan.   

In de tussentijd stond het denken en ontwikkelen niet stil. U kunt in bijgaand jaarverslag lezen dat er 

op tal van terreinen stappen zijn gezet. Een mijlpaal is het bereiken van 10.000 bezoekers. Het museum 

staat bij steeds meer mensen op het netvlies en dat is goed. Geholpen heeft ook de keuze ons weer 

meer te richten op het Utrechtse. De tentoonstelling die gewijd was aan de Zevensteegjes is daar een 

goed voorbeeld van. 

In bestuurlijk opzicht is er ook het een en ander gebeurd. We hebben node en volledig onverwacht 

afscheid moeten nemen van Nelleke Wuurman. Zij heeft zich gedurende  een lange periode 

ingespannen  voor ons museum. Wij zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd en vinden het 

verschrikkelijk niet goed afscheid van haar te hebben kunnen nemen. Een andere “senior” ,Toon 

Eijkman, heeft aangegeven uit het bestuur te willen stappen. Daardoor is het des te fijner dat Hans 

Kuperus bereid is gevonden het bestuur te versterken. Per 1 januari 2020 zal ook Stan van Zadelhof, 

hoofd bedrijfsvoering van museum speelklok tot het bestuur toetreden.  

Wij gaan ervan uit met de goede basis van 2019 een mooie toekomst tegemoet te gaan. Vooral door 

de inzet van directeur en de vele vrijwilligers. Zonder hen staan we met lege handen!!! 

Namens het bestuur,  

 

Wim van Gelder  

Voorzitter Bestuur Volksbuurtmuseum  
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1) Terugblik op onze activiteiten in 2019 

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. Een 

presentatie die inhoudelijke verdieping biedt en op toegankelijke wijze de beeldvorming rondom de 

volksbuurt laat zien. Deze presentatie is echter aan vernieuwing toe en in 2019 is er vanuit de directie, 

het bestuur en vrijwilligers hard gewerkt aan de toekomstplannen van het Volksbuurtmuseum. Hierin 

hebben we de adviezen zoals opgesteld in het rapport van adviesbureau Blueyard mee genomen. We 

hebben onze missie en visie onder de loep genomen en kritisch gekeken naar ons bestaansrecht. Ook 

hebben we onze dromen voor de toekomst onderzocht.  

 

Om deze plannen op een professionele wijze te kunnen uitwerken en vormgeven zijn we op zoek 

gegaan naar de juiste mensen die ons hierin kunnen ondersteunen. Vanuit ons netwerk zijn we in 

contact gekomen met een drietal mensen die op het gebied 

van tentoonstellingsontwerp, storytelling en audio ruim 

voldoende expertise hebben. Samen met de directeur en het 

bestuur van het museum vormen zij denktank en 

ontwerpbureau ineen. Hieruit is een concept vernieuwingsplan 

ontstaan waar we in 2020 aan verder zullen werken. Het doel 

is om met behulp van diverse fondsen een vernieuwd en 

toekomstbestendig museum te kunnen neer zetten.  

 

Thematentoonstellingen 

In 2019 hebben we twee 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 | Geluk op 13 

Tot 23 februari 2019 was de tentoonstelling ‘Geluk op 13’ in het 

museum te zien. Deze tentoonstelling was 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 
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geluksmoment opgehangen. Deze culinaire route ‘Proef je geluk op 13’ was de Utrechtse uitwerking 

op het idee ‘Geluk op 13’ dat in verschillende Nederlandse steden uitgewerkt wordt. 

 

Tentoonstelling | Zusters van Wijk C  

Op 19 maart is de fototentoonstelling  ‘Zusters van Wijk C’ geopend. Een fototentoonstelling over het 

dagelijks leven van de Zusters Augustinessen die al sinds 1934 vanuit hun parochie op de hoek 

Waterstraat / Oude Gracht in Wijk C actief zijn. Utrechts fotograaf Angeliek de Jonge maakte in 2015  

de fotoserie “De laatste Zusters Augustinessen” en won hiermee de tweede prijs in de categorie 

Dagelijks nieuws van de Zilveren Camera.  De tentoonstelling werd samengesteld uit haar foto’s en 

fotomateriaal uit ons eigen archief.  

 

Tentoonstelling | De Zeven Steegjes, een leven lang buurten 

De tentoonstelling ‘De Zeven Steegjes, een leven lang 

buurten’ is feestelijk geopend op 19 september 2019. Het 

Volksbuurtmuseum wilde met deze tentoonstelling niet 

alleen de feitelijke geschiedenis en de manier van 

samenleven (denk aan bv. het jaarlijkse buurtfeest) laten 

zien van de Zeven Steegjes maar ook de ontwikkeling op 

sociaal geografisch gebied. Binnen die ontwikkeling 

vinden we het belangrijk dat we dit doen vanuit de 

leefwereld van de bewoners. Wat zijn de verhalen van de 

gewone man en vrouw in de wijk? Hoe ervaren zij het 

dagelijks leven in de wijk nu de samenhang verandert? En 

wat heeft dat voor gevolgen voor de identiteit van de wijk 

en haar bewoners? Dit alles is aan de orde gekomen in de 

tentoonstelling waarmee het Volksbuurtmuseum de 

verhalen van de bewoners een podium geeft. De tentoonstelling was een groot succes en is goed 

bezocht door bezoekers van binnen en buiten de stad. Ook dankzij het goed bezochte arrangement 

dat we rond de tentoonstelling hadden georganiseerd. Bewoners van De Zeven Steegjes zelf hebben 

de tentoonstelling meerdere malen bezocht.   

 

Evenementen  

Niet alleen de bekendheid bij de bezoekers is gegroeid, ook met culturele organisaties in Utrecht en 

omgeving zijn de banden aangehaald. Dit heeft als gevolg dat we actiever een bijdrage leveren aan 

evenementen in de stad. We hebben op het Domplein gestaan tijdens het Uitfeest en het museum is 

als locatie gebruikt voor het Voor/Aan festival. We zijn onderdeel geweest van de Nacht van de 

geschiedenis op 15 oktober en hebben n.a.v. onze tentoonstelling ‘De Zeven Steegjes’ een 

muziekevenement georganiseerd met de Steegzangers. We hebben in maart een inhoudelijk sterk en 

breed gedragen symposium georganiseerd n.a.v. het afscheid van Albert. Het thema van het 

symposium was gewijd aan het leven in de volksbuurt. Daarnaast hebben we bij de opening van het 

Labyrint, n.a.v. het 85-jarig bestaan van de Zusters Augustinessen, een afsluitende borrel 

georganiseerd. Voor in 2020 is een aantal evenementen afgesproken zoals de Museum Kids nacht en 

het Straatmuziekfestival i.s.m. Museum Speelklok. 
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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. Met name in de tweede 

helft van het jaar werd deze rondleiding populair, hierdoor hebben we een maximum aantal 

deelnemers van 15 personen in moeten stellen. Er zijn daarnaast 18 groepen ontvangen voor 

diavoorstellingen en rondleidingen. Het museum is bezocht door groepen van diverse organisaties, 

families en vriendengroepen. Daarnaast ontvangt het museum in het kader van ‘Museum voor 1 Dag’ 

elke maand een groepje bewoners met hun begeleiders uit het verzorgingstehuis. 

 

In 2019 heeft het museum tijdens de tentoonstelling ‘De Zeven Steegjes’ in samenwerking met het 

Gilde Utrecht en Stadsbrasserie De Utrechter een arrangement aangeboden. Een combinatie van 

bezoek aan het museum, lunch en een rondleiding door de rondleiders van het Gilde door De Zeven 

Steegjes. Een succesvolle combinatie, bijna  230 mensen hebben hier gebruik van gemaakt.  

 

Samenwerking 

Met trots presenteren we de volgende samenwerkingen die in 2019 tot stand kwamen:  

• With Pride Utrecht 

Voor de Utrechtse expositie van With Pride in het Stadskantoor heeft het museum 

inhoudelijke tekst geleverd. 

• HKU  

Er zijn gesprekken gevoerd met Frank Koolen, Hoofd Fine Art van de HKU. Om te onderzoeken 

of er mogelijkheden zijn voor de studenten van deze afdeling voor een onderzoeksproject. In 

2020 starten we met een pilot project. 

• Utrechts Archief 

Aan de nieuwe permanente tentoonstelling van het Utrechts Archief heeft het 

Volksbuurtmuseum bijgedragen d.m.v. bruiklenen uit onze collectie. Daarnaast zijn we in 

gesprek om de huidige collectie van het museum gedeeltelijk onder te brengen bij het Utrechts 

Archief. Meer informatie hierover vind je onder het kopje collectie. 

• Vereniging Oud-Utrecht 

Het museum vindt het belangrijk om goede contacten te hebben met Vereniging Oud-Utrecht. 

We delen een gemeenschappelijke interesse en leden van de vereniging zijn tevens potentiele 

bezoekers van ons museum. De nieuwjaarsborrel en de nieuwe-leden borrel van de verenging 

hebben dan ook in het museum plaatsgevonden.  

• Pop Up museum Amelisweerd. 
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Voor de tentoonstelling Dress to Impress, een tentoonstelling over historische kostuums heeft 

het museum een aantal carnavalssteken in bruikleen gegeven. 

• Netwerkbijeenkomst musea Provincie Utrecht. 

Voor de nodige kennisuitwisseling heeft het museum zich aangesloten bij het netwerk van 

musea uit de Provincie Utrecht. Een initiatief van landschap Erfgoed Utrecht. 

• Erfgoed Jong 

Erfgoed Jong is een landelijk netwerk voor mensen tussen 16 en 30 jaar die interesse hebben 

in erfgoed. In 2019 hebben we ons museum beschikbaar gesteld voor hun netwerkborrel 

vanuit de gedachte dat wij dit initiatief willen ondersteunen en zo tevens contacten kunnen 

leggen met potentiele jonge bezoekers, stagiaires en/of vrijwilligers.  

 

In 2019 hebben we veel tijd besteed aan netwerkgesprekken. Met culturele instellingen en musea in 

de stad zodat samenwerking makkelijker tot stand kan worden gebracht. Ook zijn we in gesprek gegaan 

met een aantal initiatieven die een connectie hebben met het museum. Onder andere met Thea 

Beckman Nu (schrijversinitiatief) in verband met de biografie van Thea Beckman en met Johan van 

Kempen (Beeldland, Utrecht) i.v.m. een documentaire over het familiebedrijf Venezia. Beiden hebben 

banden met Wijk C. Samen bekijken wij wat het museum kan bijdragen aan deze initiatieven. We 

hebben een werkbezoek mogen ontvangen van de organisatie BLOK uit Zagreb. Een creatief en sociaal 

collectief dat momenteel aan het onderzoeken is of er mogelijkheden zijn voor een buurtmuseum in 

de wijk  Trešnjevka, de oudste buurt in Zagreb. Ook hebben we in het kader van ‘Gluren bij de buren’ 

een viertal medewerkers van het Scheepvaartmuseum op werkbezoek gehad. 

 

Het museum is geworteld in Wijk C en vindt het ook belangrijk om zichtbaar en actief aanwezig te zijn 

in de wijk. Zo is bewoner Thomas Roos bezig met het opzetten van een duurzaam energieproject voor 

bewoners die huren van diverse woningbouwverenigingen. Het museum ondersteunt dit initiatief door 

het museum beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten. Daarnaast proberen we in onze 

arrangementen horeca uit Wijk C te betrekken, zoals Brasserie De Utrechter en Bunk Hotel. Via de 

Jacobikerk worden nieuwe leden van de parochie uitgenodigd om het museum te bezoeken.  
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2) Educatie  

Het museum blijft zich onverminderd inzetten voor de educatie 

van jeugd en jongeren. We bieden daarom lesstof verrijkende en 

lesstof vervangende programma’s voor basisscholen en voortgezet 

onderwijs. Wij zijn verheugd dat we vanaf september 2019 

aangesloten zijn bij Cultuur & School Utrecht om zo ook 

zichtbaarder te worden voor Basisscholen. 

 

Bezoek van schoolklassen  

Het ging goed met de boekingen van schoolklassen afgelopen jaar. In 

totaal bezochten 28 groepen met leerlingen/studenten het museum voor 

een speciaal programma. In totaal waren het 556 leerlingen. Wij hebben 

daarmee onze doelstelling van 25 klassen ruimschoots gehaald. Vanuit 

het MBO kwamen 11 klassen, veelal vanuit de studierichting Zorg en 

welzijn. De ervaring is dat deze leerlingen, door het geven van meer 

informatie over het dagelijks leven van vroeger, meer aansluiting vinden 

bij hun cliënten. Voor deze groep MBO-studenten is er in 2019 gewerkt 

aan een opdrachtenboekje op maat.  

Daarnaast kwamen er 8 klassen uit het basisonderwijs, zowel afkomstig 

uit de stad Utrecht als uit andere gemeenten . Ook kwamen er 8 klassen 

vanuit het middelbaar onderwijs.   

 
Kinderrondleiding 

De rondleiding zoals deze gegeven wordt aan basisschoolleerlingen is ook zeer geschikt om aan te 

bieden aan individuele jonge bezoekers in het museum tijdens weekenden en schoolvakanties. Het 

museum heeft daarmee een start gemaakt door in de herfstvakantie en de kerstvakantie deze 

rondleiding via de website en social media aan te bieden. De reacties hierop zijn positief en de  

rondleidingen zijn goed bezocht.   
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3) PR Marketing en communicatie  

Om de marketingambitie van het museum te realiseren is in het laatste kwartaal van 2019 

geïnvesteerd in professionele ondersteuning op het gebied van Marketing & PR. Dit is mogelijk 

gemaakt door een incidentele subsidie van de Gemeente Utrecht. Vanaf september is Christel 

Schatorje aangenomen als PR/Communicatie medewerker voor 8 uur per week. Mede daardoor kwam 

een zeer succesvolle samenwerking met Utrecht-Marketing tot stand, waaruit onder andere een jaar 

gratis ondersteuning bij het gebruik van Google-Grants voortvloeide.  

 

Website 

In mei werd een vernieuwde en duidelijke website gelanceerd. Dit heeft ons inziens mede tot een 

vermeerdering van fysieke museumbezoeken geleid. Deze nieuwe website trok 13.878 unieke 

bezoekers, met 15.363 sessies. Deze online cijfers zijn gemeten via Google Analytics. 

 

 

Communicatiemiddelen 

Het museum heeft een aantal eigen communicatiemiddelen ontwikkeld, zoals folders, flyers en 

affiches. Voor de website zijn professionele foto’s gemaakt, deze zijn ook gebruikt voor het 

ontwikkelen van een nieuwe museumfolder. Er werden 4 nieuwsbrieven verstuurd naar 320 

donateurs, relaties en geïnteresseerden. 

 

Social Media 

We bleven zeer actief op social media. Zo werd op Facebook 1 tot 2 keer per week een nieuw bericht 

gepost, waardoor het aantal volgers bijna verdubbelde. Ook op Instagram en Twitter groeide het 

aantal volgers door het continu posten van interessante content. Facebook en Instagram blijken de 

belangrijkste social media-kanalen aangezien onze doelgroepen daarop het meest actief zijn. Op 31 

december 2019 had het museum 345 volgers op Instagram, 605 volgers op Twitter en 734 pagina-likes 

op Facebook. Veel bezoekers lieten overwegend positieve reviews achter op Tripadvisor of Google, 

doorgaans ontvangt het museum 4 tot 5 van de 5 punten. 

Schermafbeelding van de nieuwe website  
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Media 

Er werd veel free publicity gegenereerd, zo verscheen in het AD Utrechts Nieuwsblad een paginagrote 

column over het museum. Ook over de tentoonstelling ‘De Zeven Steegjes’ verschenen veel artikelen 

zoals onder meer in de Utrecht bijlage van de Telegraaf, het Stadsblad en de Oud-Utrechter. Daarnaast 

waren we live te horen in het radioprogramma Prettig Weekend van Radio M. Ook is Salon van Weleer 

komen filmen voor het item Sophie’s Vloog. 
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4) Publieksbereik  

Gedurende 2019 was het druk in het museum. Het 

was voor ons hele team dus niet een grote verrassing, 

maar wel erg mooi nieuws dat het Volksbuurtmuseum 

een bezoekersrecord van meer dan 10.000 bezoekers 

heeft bereikt. Om precies te zijn sloten we het jaar af 

met 10.150 bezoekers. Ruim boven ons streefaantal 

van 9.000 bezoekers. Alle inspanningen op het gebied 

van Marketing & PR hebben hieraan bijdragen. Met 

name het succesvolle Zeven Steegjes-arrangement in 

samenwerking met Stadsbrasserie De Utrechter en 

Gilde Utrecht heeft hier zeker aan bijgedragen, maar liefst 229 mensen hebben gebruikt gemaakt van 

dit arrangement, waarvan 126 in 2019.  

In het voorjaar van 2019 vroegen de 

gastvrouwen en –heren aan 346 bezoekers 

waar ze vandaan kwamen. Van de bezoekers 

in deze periode kwamen er 110 uit Utrecht, 

182 elders uit Nederland en 54 uit het 

buitenland.  Bijna de helft van de bezoekers 

was in het bezit van een Museumkaart, 

namelijk 4994 bezoekers, waarvan 3056 

vrouwen en 1925 mannen. De leeftijd van de 

meeste bezoekers ligt tussen de 66-75 jaar,  

gevolgd door de leeftijdscategorie 56-65. Iets 

meer dan de helft van de bezoekers komt uit 

de provincie Utrecht.  

 

5) Behoud, uitbreiding en digitalisering collectie 

Het museum heeft een uitgebreide collectie met o.a. duizenden 

bijzondere foto’s en objecten uit het dagelijkse leven. Niet van grote 

geldelijke waarde maar wel bijzonder waardevol, het geeft ons een 

beeld van het leven in de volksbuurt in de afgelopen honderd jaar. De 

collectie is grotendeels opgenomen en beschreven in Adlib. Het 

ontbreekt echter op bepaalde gebieden aan overzicht en ook het 

behoud en beheer van de collectie willen we opwaarderen. Daarnaast 

willen wij dat de collectie weer geheel digitaal toegankelijk wordt. 

Hiervoor zijn wij in gesprek gegaan met het Utrechts Archief. Waar 

nodig willen we een gedeelte van de collectie(plat materiaal) 

onderbrengen bij het Utrechts Archief omdat de 

bewaaromstandigheden veel optimaler zijn dan in het museum. Ook 

zijn we aan het onderzoeken of we gebruik kunnen maken van hun 

beeldbank. Vervolggesprekken vinden plaats in 2020. 
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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 projectplan 

geschreven. In 2019 is het gelukt om de benodigde fondsen te 

werven, het project zal dan ook in 2020 van start gaan.  
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6) Huisvesting en verhuur  

De eerste helft van 2019 is de openstelling van het museum  onveranderd gebleven. Vanaf september 

is het, door de inzet van de vrijwilligers, ook mogelijk geworden om de vierde en vijfde zaterdag van 

de maand open te gaan. De toegankelijkheid van het museum is zo sterk verbeterd, nu we elk weekend 

open zijn. We streven er naar om in de toekomst ook tijdens de feestdagen open te zijn voor publiek. 

Het museum heeft ook in 2019 ruimtes beschikbaar gesteld aan 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  op vaste basis verhuurd aan het Wijk C Komitee en de Nederlandse 

Vereniging van spoorliefhebbers. De vergoedingen die we hiervoor vragen worden gerekend naar 

draagkracht. Ook is het museum een aantal keren verhuurd voor vergaderingen en bijeenkomsten van 

o.a. de sesam Academie en het Prins Bernard Cultuur fonds. 
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7) Personeel – vrijwillig en betaald  

Vast personeel 

Het museum heeft een directeur in dienst voor 0,8 fte. Zij coördineert de dagelijkse werkzaamheden 

en stuurt de vrijwilligers aan. Daarnaast is zij algeheel verantwoordelijk voor een professionele 

bedrijfsvoering. Vanaf 1 september 2019 is er een medewerker PR&Communicatie aangesteld voor 8 

uur per week.  

 

De vrijwilligers  

Per 31 december 2019 telde het museum 52 vrijwilligers: 25 vrouwen en 27 mannen. 19 vrijwilligers 

zijn gestopt. De redenen van vertrek zijn in vrijwel alle gevallen dat werk/privésituatie en 

vrijwilligerswerk niet meer met elkaar te combineren waren. Daarnaast was het vertrek van Albert 

voor een drietal vrijwilligers de reden om de balans op te maken en na jarenlange trouwe dienst ook 

afscheid te nemen. Daarnaast zijn er 17 nieuwe vrijwilligers gestart. Dat betekende ook een verjonging 

van het vrijwilligersbestand.  

 

Verblijfsduur van vrijwilligers 

 < 1 jaar: 17 

 1-5 jaar: 24 

 6-10 jaar: 12 

 11-15 jaar: 3 

 > 15 jaar: 2 

 

Verdeling over de verschillende clusters* 

Openstelling en rondleiding: 28 

Evex: 8 

Educatie: 10 

PR & Communicatie: 4 

Technische Dienst: 2 

Documentatie, Digitalisering en Boekhouding: 6 

Coördinatie: 6 

Bestuur: 6 

* NB: er zijn vrijwilligers met meerdere taken 

Het Volksbuurtmuseum heeft over het geheel genomen zeer trouwe vrijwilligers, waarvan de grootste 

groep 1 tot 5 jaar lang aan het museum verbonden blijft.  We zien dat diverse vrijwilligers meerdere 

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

 

Alle vrijwilligers ontvingen in 2019 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. Op 24 augustus vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats. Met een groot 

21 t/m 
30 jaar; 8

31 t/m 
40 jaar; 8

41 t/m 
50 jaar; 2

51 t/m 
60 jaar; 7

61 t/m 
70 jaar; 

16

71 jaar 
en ouder; 

11

Leeftijdsopbouw 

vrijwilligers
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gedeelte van de vrijwilligers hebben we de lunch gebruikt bij de Veldkeuken in Amelisweerd en 

aansluitend hebben we een bezoek met rondleiding gebracht aan het Pop Up Museum Oud-

Amelisweerd. Op 16 december hebben we het jaar feestelijk afgesloten met een kerstdiner in het 

Museum. 

 

Vrijwilligers versus professionals   

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 lukt het ons toch steeds het gewenste aantal vrijwilligers aan het 

museum te verbinden. Uit het externe onderzoek blijkt echter wel dat met vrijwilligers alleen de 

professionele taakstellingen van het museum zeer moeilijk te behalen zijn.  
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8) Bestuur 

Geheel onverwacht kregen wij op 26 februari het bericht dat ons bestuurslid Nelleke Wuurman was 

overleden.  Zij was reeds lid van ons bestuur vanaf 2006 en droeg het museum een warm hart toe. Het 

bestuur van de stichting bestond in 2019 daarnaast uit zes leden die acht maal per jaar vergaderden. 

Het bestuur bestond in 2019 uit: 

1) Wim van Gelder  voorzitter 

2) Nicole de Jonge  penningmeester 

3) Toon Eijkman  secretaris 

4) Sytse Koopmans  2e secretaris 

5) Kees van den Berg  lid  

6) Emiel van Ekert  lid 

 

Voor Toon Eijkman was 2019 het laatste jaar als actief lid van het bestuur. Per december 2019 heeft 

Hans Kuperus zich aangesloten bij het bestuur. 

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

De nieuwe koers van het museum bepaalde 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 2019. De entreegelden 

bedroegen ook in 2019 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 2019 behaalden we een positief saldo van 4.972 euro. De entreegelden zijn gestegen met ruim 8000 

euro. De eigen inkomsten zijn substantieel lager dan begroot voor 2019. Dit omdat er in de begroting 

van 2019 nog uit was gegaan van fondsenwerving t.w.v. 30.000 euro voor tijdelijke tentoonstellingen. 

In de begroting van 2020 is deze post niet meer opgenomen, deze kosten worden in aparte 

begrotingen opgenomen. Er is in 2019 geen geld uitgegeven voor aankopen voor de collectie. Dit 

omdat we allereerst de huidige collectie willen onderzoeken en inventariseren. 

De organisatiekosten zijn met ruim 15.000 euro gestegen. Dit is te verklaren door de onderzoekskosten 

die wij hebben besteed aan de ontwikkeling van het concept-vernieuwingsplan. De algemene reserve 

is gedaald omdat er een aparte bestemmingsreserve is ingevoegd voor de verdere ontwikkeling van 

het vernieuwingsplan. 

De inkomsten vanuit de donateurs is substantieel afgenomen met 1110 euro. Op dit moment 

onderzoeken wij op welke manier dit proces te keren is. 
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10) Samenvatting Kengetallen  

   2017 2018 2019 
Fotoarchief     
 Schenkingen  12 6 3 

 Aankoop  0 0 0 

 Bruiklenen  35 3 0 
Totaal geregistreerd 16922 16921 16924 
Objecten     
 Schenkingen  49 97 12 

 Aankoop  7 2 0 

 Bruiklenen  20 1 3 
Totaal geregistreerd 5824 5924 5937 
Documenten  3211 3483 3483 
Bibliotheek  1100 1102 1104 
Kroniek records  6269 6269 6269 
Openstelling     
 wekelijkse uren(excl. 1e zat.) 31,5 31,5 31,5 

 vanaf sept incl zaterdagen   42 

 Museumweekenden 1 1 1 
Dia-rondleidingen 21 25 18 
Buitenprojecten  1 2 1 
Fotodienst (Nabestellingen) 0 0 0 
Educatie     
 Overige(Vuurdoop) 0 0 0 

 Schoolklassen  19 21 28 
Wisselexposities     
 Wijk  2  1 

 Stedelijk  1  1 
Nieuwsbrief  6 6 6 
Vrijwilligers  57 58 52 
Donateurs  94 91 63 
Bezoekers  9124 7529 10150 
Verhuur  15 10 10 
Subsidie  122760 124.970,00 128.969,00 
Kostprijs p.bez. t.o.v. gem.sub.   13,45 16,59 12,7 
Eigen ink. t.o.v. gem.sub. 61,00% 26,00% 25,00% 
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Bijlage: Jaarrekening 2019  

      

      

      
RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2019  

      

      

      
STICHTING NEDERLANDS VOLKSBUURTMUSEUM, UTRECHT 

      

      

      
Uitgebracht op 9 april 2020    

      

      

       

      
INHOUDSOPGAVE     

     

     

 Jaarverslag van de directie  

 Bijlagen bij jaarverslag   

     

     

 Jaarrekening   

     

     

 Balans per 31 december 2019 (2018)  

     

     

 Staat van baten en lasten over 2019 (2018)  

     

     

 

Toelichting algemeen en niet in de balans opgenomen activa en 
verplichtingen  

     

     

 Toelichting op de balans per 31 december 2019 (2018)  

     

     

 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 (2018)  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019      

      

      

      
ACTIVA      

      

      

   31 december     31 december  

  2019   2018 

      
Vaste activa      
Materiele vaste activa   €             2.878     €             1.777  

      
Vlottende activa      
Vorderingen en overlopende activa  €           22.377     €           23.900   
Liquide middelen  €           23.257     €           72.010   

   €           45.635     €           95.910  

        

Totaal activa  € 48.513   € 97.687 

      

      
PASSIVA      

      
Eigen vermogen      
Algemene reserve  €           17.293     €           27.321   
Bestemmingsreserve  €           15.000     €                     -   

   €           32.293     €           27.321  

Kortlopende schulden      
Overige schulden en overlopende 
passiva   €           16.220     €           70.366  

        

   €           48.513    € 97.687 

Totaal passiva      

      

      
Dit betreft de balans na de resultaatbestemming.        

 

 

  



Jaarverslag 2019   Pagina 22 van 35 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019      

       

       

                

  2019  

Begroting 
2019   2018 

       
Subsidies   €       143.576    €       128.969    €       124.970  

Overige inkomsten   €         44.166    €         70.353    €         44.100  

           

Totaal inkomsten   €       187.742    €       199.322    €       169.070  

       
Personeelskosten  €         77.440     €         70.000    €         78.447  

Afschrijvingen  €           1.324     €           1.000    €           1.015  

Huisvestingskosten  €         64.070     €         62.680    €         60.791  

Organisatiekosten  €         35.032     €         24.730    €         26.528  

Tentoonstellings- en projectkosten  €           4.904     €         34.343    €         11.559  

Collectie  €                  -     €           2.600    €              629  

          

Totaal lasten   €       182.770    €       195.353    €       178.969  

           

       
Saldo van baten en lasten   €           4.972    €           3.969    €          9.900- 

           

       
Resultaatbestemming:          
Algemene reserve   €        10.028-  3.969   -9.900  

BR organisatieontwikkeling   €         15.000      

   €           4.972    €           3.969    €          9.900- 
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                                                    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.      
  

         
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 2019 is voorlopig vastgesteld op maximaal € 128.969,-   
    
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 2019 nog te ontvangen subsidiebedragen wordt verwezen naar de    
toelichting op de vlottende activa.         
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De vaststelling van de gemeentelijke subsidie 2018 heeft in 2019 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. 

          
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen    

         
Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum  huurt de panden aan de Waterstraat 27 en 29 van de 

Utrechtse Vastgoed Organisatie.      
Het contract is stilzwijgend verlengd en loopt door voor onbepaalde tijd.   
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TOELICHTING OP DE BALANS     

     

     

   31 december    31 december  

  2019  2018 

     
Vaste activa     

     
Inventaris     
Aanschafwaarde  €             4.106     €             6.491  

Afschrijving t/m 2018  €             2.330     €             3.699  

Boekwaarde per 1 januari 2019  €             1.777     €             2.792  

Aanschaffingen 2019  €             2.425     €                     -  

  €             4.202     €             2.792  

Afschrijving 2019  €             1.324     €             1.015  

Boekwaarde per 31 december 2019   €             2.878    €             1.777  

     
Vlottende activa     

     
Vorderingen en overlopende activa     
Nog te ontvangen reguliere subsidie afrekening 2018   €                     -    €             6.249  

Nog te ontvangen reguliere subsidie afrekening 2019   €             6.448    €                     -  

Nog te ontvangen restand extra subsidie 2019   €                730    €                     -  
Nog te ontvangen museumjaarkaart  december en 
afrekening   €             3.624    €             2.870  

    €                732    €                     -  

Vooruitbetaalde huur januari Waterstraat 27  €             3.505     €             3.415  

Vooruitbetaalde verzekering  €             2.269     €                     -  

Vooruitbetaalde huur schuur augustus tm december   €                     -     €             5.020  

Vooruitbetaalde termijn internet  €                     -     €                  18  

Vooruitbetaalde contributies/heffingen etc  €             1.306     €                748  

   €             7.081       

Rentevergoeding Rabobank   €                     -    €                    5  

Debiteuren   €                690    €             3.883  

Teruggave btw 4e kwartaal    €             3.043    €             1.669  

Overige nog te ontvangen bedragen   €                  29    €                  25  

       

   €           22.377    €           23.900  

     
Liquide middelen     
Rabobank  €           21.387     €           69.934  

Rabobank spaarrekening  €             1.163     €             1.158  

Kasmiddelen  €                708     €                918  

   €           23.257    €           72.010  
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TOELICHTING OP DE BALANS     

     

   31 december    31 december  

  2019  2018 

     
Eigen vermogen     

     
Algemene reserve     
Stand per 1 januari 2018  €           27.321     €           33.154  

Bij: overboeking van voorziening bouwplannen  €                     -     €             4.067  

Resultaatbestemming 2019 
 €           
10.028-     €             9.900- 

   €           17.293    €           27.321  

     
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling     
Stand per 1 januari 2019  €                     -     €                     -  

Resultaatbestemming 2019  €           15.000      €                     -  

   €           15.000    €                     -  

     
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de organisatieontwikkeling    

     
Kortlopende schulden     

     
Overige schulden en overlopende passiva     
Controle jaarverslag   €             1.212     €             2.580  

Verzorging (salaris) administratie  €                660     €                450  

Te betalen bankkosten  €                     -     €                  10  

Inkoop arrangementen  €             1.137     €                     -  

Onderzoek Blueyard  €             4.975     €             4.975  

Opgebouwde vakantietoeslag   €             2.773     €                     -  

Oorkamers  €             3.696     €                     -  

Crediteuren  €             1.747     €           56.503  

Af te dragen loonheffing  €                     -     €             5.780  

Vooruitontvangen Donateurs  €                  20     €                  68  

   €           16.220    €           70.366  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN     

       

                

  2019  begroting 2019   2018 

       
Subsidies       

       

Reguliere subsidie Gemeente Utrecht  

 €         
128.969    €         128.969    €         124.970  

Incidentele subsidie Gemeente Utrecht   €           14.607      €                     -  

  

 €         
143.576    €         128.969    €         124.970  

       
Overige inkomsten       

       
Donateurs  €             1.050     €             2.500    €             2.160  

Giften  €             1.900     €             1.700    €                705  

Opbrengst verkoop  €             1.520     €             2.900    €             1.539  

Verkoop nabestellingen  €                     -     €                     -    €                     -  

Verkoop bar (zonder alcohol)  €             5.163     €             6.750    €             4.394  

Verkoop bar (met alcohol)  €             1.148     €                     -    €                601  

Rondleidingen  €             1.865     €             2.750    €             2.162  

Verhuur  €             1.964     €             1.900    €             1.903  

Entreegelden  €           27.053     €           21.000    €           19.106  

Schoolbezoeken  €             1.505     €                500    €                943  

Sponsors educatie  €                     -     €                     -    €                     -  

Fondsen:       
   VSB fonds 7 Steegjes  €             1.000     €                     -    €                     -  

    Vreemd Volk  €                     -     €                     -    €             6.969  

    Proef je geluk op 13  €                     -       €             3.613  

Overige sponsors  €                     -     €           30.000    €                     -  

Rentebaten  €                     -     €                100    €                    5  

Diverse baten & lasten  €                     -     €                253     €                     -  

   €           44.166    €           70.353    €           44.100  

       
Personeelskosten       

       
Salarissen  €           55.664     €           49.610    €           56.150  

Sociale lasten  €           11.401     €             7.940    €             8.491  

Pensioenlasten  €             1.749     €             2.150    €             3.837  

Werk door derden  €                495     €             2.200    €                     -  

Vrijwilligerskosten/overige pers.kosten  €             8.131     €             8.100     €             9.969  

   €           77.440    €           70.000    €           78.447  

       
Afschrijvingen       

       
Inventaris   €             1.324    €             1.000    €             1.015  

       

       

       

       

       

       
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN     
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  2019  Begroting 2019   2018 

Huisvestingskosten       

       
Huur Waterstraat 27+29  €           40.977     €           41.000    €           40.220  

Huur Schuur J. Meijenhof  €             5.020     €             5.075    €             4.874  

  €           45.997     €           46.075    €           45.094  

Groot en klein onderhoud  €                626     €                     -    €                919  

Gas, electra en water  €             5.141     €             5.870    €             5.155  

Schoonmaakkosten  €             4.677     €             4.200    €             4.556  

Gemeentelijke Belastingen  €                950     €             1.100    €                937  

Inboedelverzekering  €             2.295     €             2.400    €             2.295  

Onderhoud en beveiliging  €             2.386     €             1.500    €             1.520  

Klimaatbeheersing  €                263     €                650    €                315  

Overige huisvestingskosten  €             1.736     €                885     €                     -  

   €           64.070    €           62.680    €           60.791  

       
Organisatiekosten       

       
Accountants- en administratiekosten  €             5.117     €             3.200    €             4.300  

Inkoopkosten  €             4.040     €             4.950    €             4.110  

Publiciteit en promotie  €             1.624     €             6.000    €             2.608  

Kantoorbenodigdheden  €             1.013     €             1.300    €                696  

Porti   €                107     €                100    €                391  

Onderzoeks kosten  €           15.840     €                     -    €             4.975  

Telefoonkosten  €                625     €                550    €                586  

Bestuurskosten  €                    9     €                140    €                137  
Contributies / abonnementen / 
heffingen  €             1.649     €             4.475    €             2.218  

Internetkosten  €             3.633     €             2.500    €             3.994  

Onderhoud apparatuur  €                350     €                500    €             1.727  

Overige organisatiekosten  €             1.025     €             1.015     €                787  

   €           35.032    €           24.730    €           26.528  

       
Tentoonstellings- en projectkosten       

       
Vaste tentoonstellingskosten  €             1.154     €             1.300    €             2.459  

Wisseltentoonstelling;          
   Geluk op 13  €                113     €                     -    €             3.953  

   7 Steegjes  €             3.415     €                     -    €                     -  

    Vreemd Volk  €                     -     €                     -    €             4.060  

   Overige Wisseltentoonstellingen  €                     -     €           30.000    €             1.015  

Educatie  €                  37     €             1.500    €                  73  

Algemene materiaalkosten  €                184     €             1.543    €                     -  

Nieuwsbrief  €                     -     €                     -     €                     -  

   €             4.904    €           34.343    €           11.559  

       
Collectie       

       
Aanschaf materiaal  €                     -     €             1.500    €                629  

Behoud/beheer  €                     -     €             1.100    €                     -  

   €                    -    €             2.600    €                629  
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Bijlage: Controleverklaring Accountant  
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