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Samenvatting
Waar 2019 voor het museum een transitiejaar was waarin beweging en ontwikkeling centraal
stonden, was 2020 een jaar waarin er door het corona virus abrupt op de rem getrapt moest worden.
De eerste twee maanden gaven zicht op een uitstekend jaar, met 1400 bezoekers per maand werd
het museum druk bezocht, de reacties in het gastenboek waren hartverwarmend en we keken uit
naar een jaar met veel activiteiten naast onze vaste expositie. Toen het museum half maart de
deuren moesten sluiten was het dan ook, net als bij velen anderen, een kwestie van slikken en
zoeken naar de mogelijkheden die er wel waren. Om de gesloten periode toch waardevol te maken
hebben we deze periode aangegrepen om de ontvangstruimte op te knappen en te moderniseren.
De overloop op de eerste verdieping en de Steeg werden verruimd en aangepast om te kunnen
voldoen aan de ‘anderhalve meter regel’. Via diverse digitale kanalen zoals o.a. via museum TV
hebben we het museum onder de aandacht gebracht en zijn we zichtbaar gebleven.
Vanaf juni mochten de deuren weer open, met beperkingen maar vrijwel al onze vrijwilligers waren en
zijn gelukkig nog steeds inzetbaar. Sterker nog, de groep vrijwilligers is flink gegroeid in 2020, van 58
naar 69 vrijwilligers eind december. Hoewel wij een groot aantal boekingen hadden van scholen, 33
klassen met in totaal 676 leerlingen, hebben we door de beperkingen en sluitingen maar 9 klassen
kunnen ontvangen met in totaal 198 leerlingen. Door een aangepast individueel programma hebben
we daarnaast nog 129 MBO studenten uit de richting zorg en welzijn kunnen ontvangen.
Helaas, maar begrijpelijk, kwam de bezoekersstroom minder snel op gang dan verwacht. Met als
gevolg dat we in totaal 6679 bezoekers hebben ontvangen in 2020. Circa 35% minder dan in 2019 en
50% minder dan we ons ten doel hadden gesteld 2020. De tentoonstelling ‘Het huishouden op de
schop’ werd door de bezoekers hoog gewaardeerd om de nostalgische waarde, de tentoonstelling
“Mag ik binnen komen?’ bracht indrukwekkende levensverhalen die veel van onze bezoekers raakten
en ontroerden. Het jaar bracht ook nieuwe samenwerkingen en verdiepte de bestaande
samenwerkingen. Onze langgekoesterde wens om ons Oral History archief uit te breiden d.m.v. een
interviewproject kon in 2020 beginnen en brengt ons nu al veel nieuwe inzichten. We zijn gestaag
doorgegaan met de ontwikkeling van de herinrichtingsplannen en hopen daar in 2021 concrete
stappen in te kunnen nemen. Dit alles heeft gemaakt, tezamen met het prachtige nieuws dat onze
subsidie verlengd wordt, dat 2020 een onverwachts moeilijk jaar was maar zeker geen verloren jaar!
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Voorwoord
Wie het jaarverslag leest, ziet hoeveel leven er in ons museum zit! En ook dat de belangstelling van
vrijwilligers groot is en blijft. Het is goed om dat allemaal op een rijtje te zien. Immers door de Coronatijd zou je bijna gaan geloven dat alles op slot zit en er niets gebeurt. Integendeel!! Ondanks de sluiting
voor bezoekers voor een belangrijk deel van het jaar zijn veel activiteiten ondernomen en acties in de
steigers gezet.
Eén van de belangrijkste betreft het vernieuwingstraject. Hoe goed het museum ook boert, het is
noodzakelijk de inrichting en wijze van presentatie onder de loep te nemen. Wel met behoud van de
sterke kanten van ons museum. Het bestuur is ervan overtuigd dat er met het door de directeur Lysette
Jansen en een team van ondersteuners een mooi voorstel is uitgewerkt voor de noodzakelijke
vernieuwing. Helaas is nog niet duidelijk wanneer met de uitwerking kan worden begonnen. Duidelijk
is wel dat hard gewerkt is om een en ander mogelijk te maken.
Waar het kon is het museum open geweest en zijn ook nieuwe tentoonstellingen georganiseerd. Juist
de aandacht voor de buurt staat daarin meer dan ooit centraal. Het stemt tevreden dat er toch nog
6600 bezoekers het museum konden en mochten bezoeken. De prachtige stijgende lijn ten opzichte
van vorige jaren is verstoord, maar wel begrijpelijk.
Het is fijn te lezen dat op zoveel terreinen, vaak in samenwerking met anderen, gewerkt wordt aan de
continuïteit van het museum. Daarbij is de steun van de gemeente van doorslaggevend belang. We
zijn verheugd dat de gemeente besloten heeft het museum ook de komende Cultuurperiode van de
gevraagde steun te voorzien. Daarmee wordt het ook mogelijk meer aandacht te besteden aan
marketing en educatieactiviteiten.
Het bestuur heeft een aantal malen vergaderd buiten het museum. Het Museum Speelklok was bereid
ons te faciliteren. Helaas heeft Toon Eykman impliciet afscheid van het bestuur moeten nemen om
medische reden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de inspanningen die hij gedurende vele
jaren aan het museum heeft gewijd. Aansluitend op de vernieuwing van het museum acht het bestuur
het nuttig bij komende wijzigingen in de samenstelling van het bestuur meer aandacht te besteden
aan diversiteit.

Namens het bestuur,
Wim van Gelder
Voorzitter Bestuur Volksbuurtmuseum
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1)Terugblik op onze activiteiten in 2020
Vaste presentatie en voortzetting 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. Zoals eerder aangegeven is deze presentatie aan vernieuwing toe maar zolang dit
nog niet gerealiseerd kan worden onderhouden wij de bestaande presentatie met zorg. Via de
erfgoedregeling van het prins Bernard cultuurfonds hebben wij eind 2020 een bijdrage gekregen om
de audio in De Steeg te vernieuwen. Ook hebben wij, in verband met het creëren van een looproute
waar nodig de vaste presentatie aangepast en er is een online ticketsysteem in gebruik genomen. Via
het Kickstartcultuurfonds hebben we een bijdrage gekregen voor de aanschaf van een
gebruiksvriendelijk kassasysteem, efficiënter voor de vrijwilligers en voor de administratie.
Hoewel we zeker overtuigd zijn van de noodzaak tot vernieuwing is het door de vele positieve reacties
ook duidelijk dat de huidige presentatie nog steeds veel bezoekers aanspreekt. De kleinschaligheid en
de zorgvuldig samengestelde inhoud biedt voorlopig ondanks de verouderde manier van presenteren
veel inzicht in de geschiedenis van de volksbuurt. Dit betekent echter niet dat er niet is doorgewerkt
aan het herinrichtingsplan. In 2020 hebben we het schetsontwerp door ontwikkelt naar een concept
ontwerp. Voor dit totale plan heeft het museum reeds 30.000 euro uit eigen middelen geïnvesteerd.
Begin december 2020 is dit ontwerp gepresenteerd aan het bestuur. Aan de hand van dit ontwerp is
reeds in september 2020 een aanvraag voor een substantiële bijdrage ingediend bij de Bankgiroloterij.
Deze bijdrage is gezien de grootte essentieel en zal aangevuld dienen te worden met bijdragen van
ander fondsen en sponsors om het plan te kunnen realiseren. In maart 2021 ontvangen wij hierover
hun besluit. Gezegd moet worden dat alle vrije middelen van de Bankgiroloterij op dit moment worden
vastgezet om culturele organisaties door de coronacrisis heen te loodsen. Dit maakt dat de kans klein
is dat wij dit jaar deze toezegging krijgen. Mocht het besluit negatief uitvallen dan gaan wij natuurlijk
bekijken welke mogelijkheden wij op kortere termijn nog meer kunnen benutten. Een herhaalde
aanvraag bij de bankgiroloterij is altijd mogelijk.
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Thematentoonstellingen
In 2020 hebben we twee thematentoonstellingen gerealiseerd rondom actuele onderwerpen die aan
de collectie en museummissie gerelateerd zijn. Tot eind februari 2020 was de tentoonstelling ‘De
Zeven Steegje, een leven lang buurten’ te zien in het museum. 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 | 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 vonden
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 gaf De tentoonstelling
was een groot succes en is ook in de eerste twee maanden van 2020 goed bezocht door bezoekers van
binnen en buiten de stad. Ook dankzij het veel geboekte arrangement dat we rond de
tentoonstelling hadden georganiseerd in samenwerking met Gilde Utrecht en Stadsbrasserie De
Utrechter. Bewoners van De Zeven Steegjes zelf hebben de tentoonstelling meerdere malen bezocht.

Tentoonstelling | Het huishouden op de schop.
Op de zolders van het Volksbuurtmuseum worden talloze voorwerpen bewaard uit het dagelijks
leven. Veelal voorwerpen die gebruikt worden in het huishouden. Niet zozeer van grote geldelijke
waarde, maar wél van grote sentimentele waarde.
Door deze voorwerpen te laten zien komen we te weten hoe het
huishouden in de afgelopen honderd jaar gedaan werd en wat voor
een veranderingen (technische) en ontwikkelingen ons dit heeft
gebracht. Hoe werd er vroeger thuis geleefd, waarbij wij vooral
zien dat vrouwen hier een grote rol in speelden. Hoe deed je de was
zonder wasmachine? Kun je je voorstellen hoe het is om een
maaltijd voor een groot gezin te koken met alleen een
petroleumstel? En we trekken een vergelijk met ons leven nu, wat
is er verbeterd en wat gebruiken we nog steeds?
De tentoonstelling is geopend op 5 maart 2020. Vanwege de
lockdown hebben wij deze verlengd tot 19 september 2020. Een bezoek aan de tentoonstelling was te
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combineren met een high tea of kookworkshop fermenteren bij Café-atelier Lucas in de
Wittevrouwenstraat.

Tentoonstelling | Mag ik binnenkomen?
De tentoonstelling Mag ik binnenkomen? was een samenwerking
met fotograaf en beeldend kunstenaar Saskia Janssen. In 2011
begon zij met het fotograferen van Gerard, voddenboer van
beroep. Geïntrigeerd door zijn manier van leven, besloot zij hem
in zijn dagelijks leven te volgen met haar camera. Als vanzelf
vertelde hij haar zijn verhaal. Na Gerard volgden Antoinette, Bep
en Cor, Ruurd, Anneke en Fia. Opvallende mensen uit Rivierenwijk
die iets te vertellen hebben. Hoewel zij op het eerste gezicht heel
anders lijken, zijn hun verhalen herkenbaar en bieden zij reflectie
op ons eigen leven, waarbij thema’s als kwetsbaarheid,
onvermogen, eenzaamheid, kracht en overleven aan bod komen.
Lessen voor de toekomst
De tentoonstelling maakte onderdeel uit van het grote interviewproject Lessen voor de toekomst,
waarbij het Volksbuurtmuseum zo’n honderd bewoners uit verschillende Utrechtse wijken interviewt
over hun leven, hun werk en hun wijk. Hoe kijken ze daar naar en welke ideeën willen ze meegeven
aan (jonge) mensen voor de toekomst?
Opvallende Rivierenwijkers
In de tentoonstelling waren de portretten te zien en kon je digitaal door de persoonlijke foto verhalen
bladeren. Via deze intieme en persoonlijke documenten stapte je het leven binnen van bijzondere
mensen met levensverhalen die gezien en gehoord mogen worden.
Mag ik binnenkomen? werd Je mag buiten blijven!
Begin 2021 hebben we de foto’s uit de expositie vanwege
de corona sluiting achter de ramen gehangen. Wij
hoopten hiermee een positieve bijdrage te leveren aan
het dagelijkse ommetje dat veel mensen in deze
coronatijd maken. Wie niet alleen de portretten wilde
zien, maar ook de levensverhalen van deze bijzondere
Rivierenwijkers wilden horen, kon deze beluisteren door
de QRcode te scannen die ook achter het raam hing.
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Evenementen, buurtwandelingen en arrangementen.
Nadat wij in de eerste periode van het jaar nog een prachtige lezing van Bernard Hulsman hadden over
het fenomeen rijtjeshuis en een goed bezocht ronde tafel gesprek over de Zeven Steegjes viel door
corona alle randprogrammering stil. De high tea en workshop fermenteren die wij i.s.m. café atelier
Lucas hadden georganiseerd kwamen grotendeels te vervallen. Ook de ontvangsten van deelnemers
aan Museum voor 1 dag werden stil gelegd. Helaas bleek ook in de rest van het jaar dat het organiseren
van evenementen niet mogelijk was. In de zomerperiode hebben we nog zes keer een rondleiding door
Wijk C georganiseerd maar door de beperkingen in aantallen moesten we hier helaas ook mee
stoppen. Naast de regelgeving hebben we ook te maken met zorg voor onze vrijwilligers. Een aantal
van onze vrijwilligers vallen in de kwetsbare doelgroep, en wij willen hun zeker niet onnodig
confronteren met situaties die het voor hun onveilig maakt. Gelukkig hebben we gedurende het jaar
wel geregeld de dames van de koffieochtend kunnen ontvangen.
Om toch zichtbaar te blijven hebben zijn we actief online zichtbaar gebleven. Voor de maand van de
geschiedenis en de Utrechtse Nacht van de Geschiedenis hebben wij onder andere een online
rondleiding gemaakt waarbij men kennis kon maken met de opkomst van chinees eten in Wijk C. De
deelnemers konden via een app individueel de rondleiding volgen.
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Samenwerking in de stad
Hoewel wij 2020 heel anders in gedachten hadden waren er ook lichtpuntjes in het kader van
samenwerking. Hartverwarmend was de verbondenheid die de culturele organisaties naar elkaar
toonden in deze moeilijke tijd. De lijnen waren kort en het was makkelijk om elkaar te benaderen voor
vragen of overleg. Marco Grob van het Centraal Museum heeft gedurende de hele periode de
achterban op de hoogte gehouden van de uitkomsten van het crisisnetwerk Cultuur Utrecht. Dit heeft
de banden verstevigt en maakt dat wij elkaar in de toekomst nog makkelijker kunnen vinden. De
Museum Kids Nacht waarin wij gezamenlijk participeren is helaas uitgesteld maar vindt nu, indien
mogelijk, plaats in de zomer 2021.
Voor de opening van de nieuwe bibliotheek op de Neude heeft het museum een aantal bruiklenen ter
beschikking gesteld. Daarnaast participeert het museum in een project, opgezet door de bibliotheek
en in samenwerking met welzijnsorganisatie Dock, waarin kwetsbare ouderen in de binnenstad
gestimuleerd worden om het museum te bezoeken. Om zo eenzaamheid te bestrijden en een
laagdrempelige activiteit aan te bieden.
In het kader van ‘900 jaar Utrecht’ heeft het museum in 2020 een tweetal bijeenkomsten gehad met
Museum Zuilen, Zimihc, historische vereniging Vleuten-De Meern, Usine, historisch werkgroep
Hoograven-Tolsteeg en Vereniging Oud-Utrecht. Binnen deze samenwerking bekijken we de
mogelijkheden voor een gezamenlijk project om zo bewoners van de stad te betrekken bij de viering
van 900 jaar stadsrechten in Utrecht.
Babbe de Thouars, filmmaker heeft in samenwerking met U in de Wijk en RTV Utrecht een film
geproduceerd; De Onmaatschappelijken, woonscholen in Utrecht. Het Volksbuurtmuseum heeft in
2020 meegewerkt aan de subsidieaanvraag, omdat wij dit een belangrijk stuk geschiedenis van de stad
Utrecht vinden. Onze bijdrage binnen de aanvraag betreft een langdurige vertoning van de film in het
museum in combinatie met een aantal lezingen. Dit zal in 2021 plaatsvinden.
Met de Nimeto en de HKU (richting digitale media) zijn nieuwe contacten gelegd. Studenten krijgen
de mogelijkheid om opdrachten voor hun opleiding uit te voeren binnen het museum. Dit geeft ons de
nodige input van jongeren en biedt de studenten ervaring binnen het museale werkveld.
Met Saskia Derks van de Emigratie Generatie is er in 2020 verder gesproken over samenwerking tussen
beide organisaties. De uitgangspunten van de Emigratie Generatie en het Volksbuurtmuseum hebben
veel raakvlakken. Het laten horen van levensverhalen, in dit geval van migrantenouderen, geeft ons
waardevolle informatie. We leren van onze geschiedenis en willen met deze educatieve activiteit de
kennis over elkaar en het begrip voor elkaar bevorderen.
Helaas zijn er door de maatregelen een aantal geplande activiteiten met b.v. Erfgoed jong, Vereniging
Oud Utrecht niet door gegaan. We hebben er het volste vertrouwen in dat dit uitstel betekent en geen
afstel. Het museum is tevens actief in het netwerk musea Provincie Utrecht en heeft in dat kader in
2020 ook meegewerkt aan een onderzoek voor het nieuwe provinciale beleid voor musea 2021-2024.

Jaarverslag 2020

Pagina 8 van 20

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. De aansluiting bij Cultuur &School in 2019 heeft zijn vruchten afgeworpen, in 2020 hebben
er beduidend meer basisscholen een rondleiding geboekt.

Bezoek van schoolklassen
In totaal reserveerden 33 groepen met leerlingen/studenten het
museum voor een speciaal programma. In totaal waren dit 676
leerlingen. Dit betroffen 29 groepen uit het lager onderwijs, twee uit het
voortgezet onderwijs en twee groepen vanuit het ROC.
Helaas bleken er vanwege de sluitingen van het museum veel klassen uit
te vallen. Tussen de sluitingen in november en december hebben we zelf
besloten de resterende rondleidingen in 2020 te annuleren. Vanwege de
hoeveelheid kinderen per klas en de aanwezigheid van veel begeleiders
konden we de geldende maatregelen niet meer op een verantwoorde
manier in acht nemen. Uiteindelijk hebben we negen groepen kunnen
ontvangen met een totaal van 198 leerlingen.
Vanuit het MBO reserveerden er daarnaast 11 klassen, veelal vanuit de studierichting Zorg en welzijn.
De ervaring is dat deze studenten, door het geven van meer informatie over het dagelijks leven van
vroeger, meer aansluiting vinden bij hun cliënten. Voor deze groep MBO-studenten zijn er op maat
gemaakte opdrachten ontwikkelt zodat de zij individueel het museum konden bezoeken. Hier hebben
129 studenten gebruik van gemaakt.
Jaarlijks geven wij ook een presentatie voor de studenten van de Universiteit Utrecht, master
cultuurgeschiedenis. Om deze studenten toch kennis te kunnen laten maken met het museum hebben
we met de betrokken docente, Marijke Huisman, een informatie video opgenomen. Studenten konden
na het zien van deze video zelfstandig het museum bezoeken.

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 lag ook zeker in de lijn der verwachting dat we deze rondleiding met regelmaat konden aanbieden
in 2020. Helaas bleek dit door de coronamaatregelen niet mogelijk te zijn. Door de sluitingen en de
kleine ruimtes in het museum konden wij de bezoekers niet de veiligheid bieden die nodig was.
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3)

PR Marketing en communicatie

Door de tijdelijke sluitingen, vanwege het coronavirus, waren (online)
communicatie uitingen belangrijker dan ooit te voren en bleef het
museum zichtbaar voor het publiek. Ook door de media werd dit jaar
veel publiciteit gegeven aan zowel het interviewproject Lessen voor de
toekomst als aan de tijdelijke tentoonstellingen Het huishouden op de
schop en Mag ik binnenkomen?.

Communicatiemiddelen
Voor de publiciteit rondom tentoonstellingen en activiteiten werden
vooral eigen communicatiemiddelen ingezet. Denk hierbij aan website,
social mediakanalen, persberichten, flyers, posters en nieuwsbrieven.

Website
In 2020 trok de website 23.102 unieke bezoekers, met 26.135 sessies. In 2019 waren dat er 13.878
vanaf de lancering in mei, met 15.363 sessies (van mei t/m december). Gemiddeld duurde een bezoek
ongeveer twee minuten en werden er drie pagina’s bezocht.
De website bleef actueel met het laatste nieuws en werd regelmatig uitgebreid met nieuwe content.
Tijdens de eerste lockdown zijn een 10-tal interviews uit het interviewproject Het verleden verteld via
de website toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Google
De gemiddelde positie van het Volksbuurtmuseum in de ranking van Google met de zoektermen
‘Museum’ en ‘Utrecht’, is in het afgelopen jaar verschoven van de 10e naar de 5e positie.
181 bezoekers schreven een review op Google, met een gemiddeld cijfer van 4,2 op schaal van 5.

Tripadvisor
Op de website Tripadvisor staat het museum op de 8e plek van
Musea in Utrecht en op nummer 21 als je zoekt naar ‘Dingen om
te doen in Utrecht’. Er zijn 62 bezoekers die een beoordeling,
schreven met een gemiddelde score van 4,5 op schaal van 5.

Social Media
Facebook en Instagram zijn de belangrijkste social mediakanalen
voor het museum. Er werd meerdere keren per week een bericht
geplaatst en er vond steeds meer interactie plaats met onze volgers. In oktober werd de mijlpaal van
1.000 likes op Facebook behaald en op 31 december 2020 stond de teller op 1.080. Het aantal volgers
op instagram verdubbelde bijna naar 619 volgers.
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Media
Het museum kreeg in 2020 veel aandacht van de pers. Over het museum, het nieuwe interview-project
en de tijdelijke tentoonstellingen werd uitvoerig bericht.
Een aantal hoogtepunten:
•

•
•

In de museumweek waren we te gast in
OnsEchteGoudTV een programma van de
museumvereniging om te vertellen over het
nieuwe interviewproject.
Tijdens de lockdown brachten we het museum
naar de mensen thuis door een vlog die werd
gemaakt door Thuismuseum.nl.
Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van
Herman van Veen werden er opnames gemaakt
door het AvroTros-programma Volle Zalen.

Over de tentoonstellingen Het huishouden op de schop en Mag ik binnenkomen? waren we te horen
op Radio M, Radio 5 en Bingo FM. Zowel RTV Utrecht als U in de wijk – Kanaleneiland maakten een
reportage over Mag ik binnenkomen?.
Er verschenen diverse artikelen in de geschreven pers, onder andere in het AD Utrecht, het Nederlands
Dagblad, het Stadsblad en de Rivierenwijker.
Op de digitale outdoorschermen in de Utrechtse binnenstad werd ieder kwartaal gedurende een week
publiciteit gegeven aan de tentoonstellingen.
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4)

Publieksbereik

Tijdens de eerste twee maanden van het jaar waren er twee activiteiten ter afsluiting van de
tentoonstelling De Zeven Steegjes; een Lezing over Het Rijtjeshuis en een Ronde Tafelgesprek over de
Zeven Steegjes.
Door de komst van het coronavirus kwamen vrijwel alle randprogrammering en evenementen te
vervallen. Het arrangement met een kookworkshop fermenteren of high tea bij Café Lucas werd zodra
het mogelijk was enkele keren geboekt. Voor de Maand van de Geschiedenis ontwikkelden we een
corona-proof multimediatour door de wijk.
We sloten het jaar af met 6679 bezoekers, waarvan 3726 in het bezit van een Museumkaart. De meeste
bezoekers vallen in de leeftijdscategorie van 56-65 jaar, ongeveer 60% van de bezoekers is vrouw en
iets meer dan de helft 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 Axiellcollections.
Twee vrijwilligers zijn wekelijks actief om de database up to date te
houden en in te richten volgens de richtlijnen.
In 2020 heeft Dick Goossens, medewerker van het Utrechts Archief
(HUA) een inventarisatie gemaakt van het platte materiaal. Vanuit deze
inventarisatie is het museum in gesprek met HUA om te bekijken hoe
we deze collectie in samenwerking goed kunnen beheren en behouden.
Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld van waaruit we in 2021
verder werken. In 2020 zijn wij zorgvuldiger gaan afwegen welke objecten en plat materiaal wij
toevoegen aan onze collectie. Wij zijn uiteraard altijd blij met schenkingen aan ons museum en
moedigen dat van harte aan. Wel kijken wij scherp of de schenking een aanvulling is op onze
kerncollectie.
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In 2020 heeft het museum een prachtige
schenking ontvangen van kunsthandelaar Marcel
Gieling. Het betreft een schilderij van het
Vredenburg op Bevrijdingsdag, 5 mei 1945.

Het interviewproject: Lessen voor de Toekomst
Het Volksbuurtmuseum is in het rijke
bezit van zo’n 250 interviews die
gemaakt zijn tussen 1995 en 1999 met
inwoners van Utrechtse volkswijken,
voornamelijk
uit
Wijk
C.
Deze collectie is niet alleen uniek door
de kwantiteit, maar vooral omdat het
om een doelgroep gaat die maar al
te vaak wordt vergeten in de
geschiedschrijving: De bewoners van de volksbuurt. De gesprekken gaan met name over de periode
vóór de Tweede Wereldoorlog. Doordat mensen expliciet gevraagd is naar (de levens van) hun ouders
en grootouders, gaan deze verhalen over het dagelijks leven terug tot zelfs ver in de 19de eeuw.
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. Het Volksbuurtmuseum vindt het
belangrijk om ook van de periode na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 70 de verhalen van de
volksbuurt bewoners uit Utrecht op te tekenen. In 2019 is het gelukt om de benodigde fondsen te
werven, het project is in 2020 van start gaan. Het nieuwe interviewproject is breder dan alleen Wijk C,
ook bewoners van de ‘nieuwe’ wijken als Kanaleneiland en Overvecht worden geïnterviewd.
De originele Utrechters, maar zeker ook de nieuwe Nederlanders worden gesproken, de gastarbeiders,
zoals men ze destijds noemde. Hoe was het om hier te komen en hoe gaat het ze nu? Zo’n
honderd mensen worden geïnterviewd over hun leven, hun werk en hun wijk. Hoe kijken ze daar
naar en welke ideeën willen ze meegeven aan (jonge) mensen voor de toekomst?
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Vanaf 1 maart 2020 is Ingeborg Hornsveld aangesteld als projectleider. Zij werd helaas vrijwel gelijk
geconfronteerd met de gevolgen van de corona pandemie. Dit gaf haar in eerste instantie veel tijd om
de interviews voor te bereiden en vrijwilligers te werven. Vanaf de zomer zijn we daadwerkelijk gestart
met interviewen van bewoners met diverse achtergronden uit verschillende volksbuurten. In 2020 zijn
er in totaal 60 inwoners uitgebreid geïnterviewd. Deze interviews zijn reeds uitgetypt en
gedigitaliseerd. Vanwege de indrukwekkende verhalen die wij tegen kwamen is er besloten om te
streven naar een uitgave van een boek. Ook is er met RTV Utrecht gesproken over het maken van een
documentaire en onderzoeken we de mogelijkheden rondom het maken van podcasts. In 2021 geven
wij hier een vervolg aan.
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6)

Huisvesting en verhuur

De openstelling van het museum is tijdens de periodes dat wij open mochten zijn in 2020 onveranderd
gebleven. Met het huidige aantal vrijwilligers is het goed mogelijk van dinsdag tot en met zondag onze
deuren te openen voor publiek. Wel heeft het pand, uitgaande van de huidige maatregelen waarin
anderhalve meter afstand houden essentieel is, zijn beperkingen. Het pand heeft verschillende ruimtes
met beperkte afmetingen, doorgangen zijn niet op alle plekken breed genoeg. Door het verwijderen
van een tussenwand op de eerste verdieping en het verplaatsen van vaste presentatie hebben wij
boven meer ruimte weten te creëren. Daarnaast hebben we een aanpassing in de steeg gedaan door
een onderdeel te verplaatsen. Deze kosten zijn gedragen door De van Baaren stichting. Door een
nooduitgang te gebruiken hebben we een looproute kunnen maken waardoor de bezoekers elkaar zo
min mogelijk passeren. Dit heeft wel als gevolg dat vertrekkende bezoekers niet meer in de
ontvangstruimte komen waardoor evt. aankoop van artikelen uit het winkelgedeelte minder
waarschijnlijk is. Ondanks deze inspanningen blijven er enkele plekken, met name doorgangen,
aanwezig waar de bezoeker op moet letten. De aanwezige vrijwilligers lopen rond om de bezoekers
hierop te wijzen. Het museum hanteert het protocol zoals dat door de museumvereniging is opgesteld.

Vanaf maart 2020 heeft het museum geen ruimtes beschikbaar kunnen stellen aan anderen voor de
verhuur of om niet. Alleen de ontvangstruimte is buiten openingstijden gebruikt voor de traditionele
koffieochtenden op de dinsdagen voor ouderen uit de buurt. Met de huidige maatregelen mogen er
in totaal 25 personen in het pand zijn, echter wel verspreid over de verschillende ruimtes. Dit is met
bezoekers goed te plannen. Met ons nieuwe ticketsysteem kunnen er per half uur 8 bezoekers
reserveren. Verhuur aan grotere groepen waarbij er meer dan zes mensen in één ruimte zijn is echter
niet mogelijk. Onze vaste huurders, het Wijk C Komitee en de Nederlandse Vereniging van
spoorliefhebbers hebben hun activiteiten tijdelijk stil gelegd.
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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. Daarnaast is er een medewerker PR & Communicatie voor 8 uur per week. Per 1 maart
is er een projectleider voor 16 uur aangesteld om het interviewproject op te starten en uit te voeren.
Dit contract loopt af op 1 maart 2021.

De vrijwilligers
Per 31 december 2020 telde het museum 69 vrijwilligers: 42 vrouwen en 27 mannen. Vier vrijwilligers
zijn in 2020 gestopt. De redenen van vertrek zijn in vrijwel alle gevallen dat werk/privésituatie en
vrijwilligerswerk niet meer met elkaar te combineren waren. Daarnaast zijn er 21 nieuwe vrijwilligers
gestart. Een prachtig aantal wat mede door de corona pandemie is veroorzaakt. Met name jongeren
kwamen veel thuis te zitten en zochten naar manieren om hun tijd nuttig in te zetten. Drie vrijwilligers
zijn vanwege een kwetsbare gezondheid vanaf maart niet inzetbaar.
Daarnaast hebben wij nog circa 15 tijdelijke vrijwilligers geworven die werkzaam zijn voor het
interviewproject. Zij interviewen de bewoners in de diverse volksbuurten. Zij ontvangen hiervoor een
onkostenvergoeding. Deze vrijwilligers zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht.
Vaste vrijwilligers;
Verblijfsduur van vrijwilligers
< 1 jaar: 21
1-5 jaar: 29

Leeftijdsopbouw vrijwilligers
71 jaar en
ouder; 12

6-10 jaar: 15
11-15 jaar:

2

> 15 jaar:

3

21 t/m 30
jaar; 18

Nieuwkomers in 2020
11
5
2
2
1

bij Openstelling
bij Evex
bij Educatie
bij Coördinatie
bij Bestuur
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61 t/m 70
jaar; 22

31 t/m 40
jaar; 7
41 t/m 50
51 t/m 60 jaar; 4
jaar; 6
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Verdeling over de verschillende clusters*
Openstelling:

37

Evenementen & Exposities, Projecten:

13

Educatie:

12

Rondleiding Wijk C:

4

PR & Communicatie:

2

Collectiebeheer, Digitalisering:

2

Documentatie, Administratie:

3

Technische Dienst:

3

Coördinatie:

7

Bestuur:

8

* 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 2020 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. Helaas hebben we in 2020 geen vrijwilligersbijeenkomsten kunnen houden. De
huidige regelgeving en de beschikbare ruimte in het museum lieten het niet toe om met een grote
groep bij elkaar te komen. Om gedurende de sluitingen geen contact met onze vrijwilligers te verliezen
hebben we via mail en telefoon groepsgewijs en individueel contact gehouden. Daarnaast hebben we
gezorgd voor kleine attenties.

Werving en behoud vrijwilligers.
Het blijven zoeken naar deskundige en gemotiveerde vrijwilligers heeft altijd prioriteit. Vacatures
worden gepubliceerd op de eigen website en die van de Utrechtse Vrijwilligerscentrale. De komst van
jongere vrijwilligers juicht het museum toe. Het is van belang om goed te kijken naar hoe wij deze
jongeren ook op langere termijn aan ons kunnen verbinden. Hiervoor bekijken wij per persoon welke
motivatie en interesse de vrijwilliger drijft en welke mogelijkheden het museum biedt om hieraan
tegemoet te komen. Wij willen als museum een plek zijn voor iedereen, ons vrijwilligersbestand is
divers maar nog niet inclusief genoeg. In 2020 zijn wij gestart met een inventarisatie naar plaatsen en
organisaties waar mogelijkheden zijn om directief vrijwilligers te werken uit andere culturen.

Stage
Vanaf eind september 2020 is er een stagiair actief in het museum. Het betreft een vierdejaars student
van de Reinward Academie en hij ontwikkelt voor zijn stage een tentoonstelling over Sterrenwijk.
Daarnaast is hij actief voor het interviewproject. Eind februari 2021 is zijn stage afgerond.
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8)

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestond in 2020 uit zeven leden die acht maal per jaar vergaderden. Voor
de vergaderingen hebben wij, gezien de beperkingen van ons eigen pand, een aantal keren om niet
gebruik mogen maken van de vergaderruimte in Museum Speelklok.
Het bestuur bestond in 2020 uit:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wim van Gelder
Nicole de Jonge
Sytse Koopmans
Kees van den Berg
Emiel van Ekert
Hans Kuperus
Stan Zadelhof

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid
lid

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. Wij zijn ons er van bewust dat we ook binnen de organisatie een slag
moet worden gemaakt om te komen tot een inclusieve organisatie. Bij komende wisselingen in het
bestuur zullen wij daar ook zeker rekening mee houden.
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9)

Financiën

Meerjaren subsidie 2021-2024
Het museum was zeer verheugd over het positieve rapport van de visitatiecommissie in verband met
onze aanvraag voor de meerjaren subsidie 2021-2024. De daaropvolgende toezegging van de
Gemeente Utrecht maakte de vreugde compleet. Het museum heeft volop potentie en
mogelijkheden voor de toekomst en met de wetenschap dat we aankomende vier jaar subsidie
ontvangen kunnen we ons daar volledig op richten.

Financiële jaarrekening
In de financiële jaarrekening geven wij een overzicht van de baten en lasten in 2020. Hoewel het een
uitzonderlijk jaar was door de coronacrisis hebben we het jaar afgesloten met een positief saldo van
3.062,00. Dit is mede te danken aan de bijdragen van diverse fondsen die zowel voor diverse
projecten en ter ondersteuning bijdragen hebben toegekend. Zo heeft de Van Baaren Stichting
4.828,12 euro geschonken om de kosten van het aanpassen van het pand aan de anderhalve meter
maatregel te kunnen dekken. Het Kickstart Cultuurfonds heeft 3.375,00 euro bijgedragen voor de
aanschaf van een kassasysteem. Via de ondersteuningsmaatregel van het Mondriaanfonds hebben
we 7.000 euro ontvangen om lopende kosten te dekken. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van
de ondersteuningsmaatregelen van de overheid. Ook is het museum in 2020 begonnen met het
interviewproject waar diverse fondsen aan hebben bijgedragen. Dit is een project wat doorloopt in
2021.

Vanwege al deze bijdragen zijn de eigen inkomsten ondanks het lagere bezoekersaantal in 2020
beduidend hoger dan in 2019. De verwachting is echter dat dit in 2021 een ander beeld gaat geven.
Naar aanleiding van de eerste eindafrekening van de NOW heeft het UWV een aanvulling gestort. De
inschatting is echter dat wij voor de tweede en derde periode van 2020 met een teruggave van onze
kant geconfronteerd worden. Het interviewproject heeft door de beperkende maatregelen vertraging
opgelopen. Hoewel wij in de kosten hebben gesneden en via de eindafrekening nog gelden zullen
ontvangen voor dit project zullen we, om het project goed af te ronden, aanspraak moeten gaan doen
op onze reserves. In 2019 maakten we een vliegende start aangezien de bezoekersaantallen in januari
en februari uitzonderlijk hoog waren. Gemiddeld 1400 bezoekers per maand tegen gemiddeld 600
bezoekers in diezelfde maanden in voorgaande jaren. Dit maakte dat, ondanks de sluiting, de
gemiddelden voor het eerste half jaar niet afweken. Wij verwachten echter dat ook in 2021 de
bezoekers nog niet in grote getale zullen komen wat invloed zal hebben op onze eigen inkomsten.
Naast het ontbreken van de entreegelden zullen ook het ontbreken van inkomsten uit horeca, verhuur
en winkel een grote impact hebben.
De entreegelden bedroegen tot en met juni 2020 voor volwassenen € 5; voor MJK, U-Pas en kinderen
tot 12 jaar was de toegang gratis. Met de aanschaf van een online ticketsysteem was de prijs van 5,00
euro niet meer toereikend, van 1 juli is de prijs voor een ticket verhoogd naar 6,00 euro. Nieuwe
donateurs betalen minimaal € 15,00 per kalenderjaar.
Voor het realiseren van het vernieuwingsplan was voor 2020 een bestemmingsreserve aangelegd van
15.000 euro. Met het realiseren van het concept schetsontwerp zijn deze gelden in 2020 ook
daadwerkelijk besteed. In de jaarrekening valt op dat de kosten voor de administratie beduidend hoger
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zijn dan begroot. In het verleden heeft het museum gebruik gemaakt van een vrijwillige medewerker
voor de administratieve werkzaamheden. Met het vertrek van deze vrijwilliger is het niet gelukt om
een vervanger te vinden, de administratie wordt nu dan ook gedaan door een betaalde kracht op zzp
basis. Ook de post salarissen is hoger dan begroot, deze extra kosten zijn grotendeels terug te voeren
de beroepskracht die wij aan hebben genomen als projectleider voor het interviewproject.

10) Samenvatting Kengetallen

Fotoarchief
Schenkingen
Aankoop
Bruiklenen
Totaal geregistreerd
Objecten
Schenkingen
Aankoop
Bruiklenen
Totaal geregistreerd
Documenten
Bibliotheek
Kroniek records
Openstelling
wekelijkse uren(excl. 1e zat.)
vanaf sept incl zaterdagen
Museumweekenden
Dia-rondleidingen
Buitenprojecten
Fotodienst (Nabestellingen)
Educatie
Overige(Vuurdoop)
Schoolklassen
Individuele
leerlingen
Wisselexposities
Wijk
Stedelijk
Nieuwsbrief
Vrijwilligers
Donateurs
Bezoekers
Verhuur
Subsidie
Kostprijs p.bez. t.o.v. gem.sub.
Eigen ink. t.o.v. gem.sub.
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2018

2019

2020

6
0
3
16921

3
0
0
16924

4
0
0
16928

97
2
1
5924
3483
1102
6269

12
0
3
5937
3483
1104
6269

14
0
6
5951
3483
1108
6269

31,5

42

1
25
2
0

31,5
42
1
18
1
0

0
21

0
28

0
9
129

6
58
91
7529
10
124.970,00
16,59
26,00%

1
6
1
0

1
1
1
1
6
1
52
69
63
52
10150
6679
10
0
128.969,00 133.096,00
12,7
19,92
37,00%
25,00%
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