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Samenvatting  

Het jaar 2021 begon zoals het nog nooit eerder begonnen was, met gesloten deuren. En tegen 
alle verwachtingen in bleven deze deuren bijna een half jaar gesloten. Een situatie die maakte 
dat wij onze werkwijze moesten aanpassen. Nog meer moest er gezocht worden naar manieren 
om het publiek online aan ons te binden. Social media en andere mediakanalen werden de 
manier om ons contact met de buitenwereld te onderhouden. En tegelijkertijd hebben we de 
blik naar binnen moeten richten. Wat gaf de lockdown ons voor een mogelijkheden binnen 
onze organisatie? Al lange tijd bestond de behoefte om meer inzicht te krijgen in onze collectie 
en het behoud en beheer te professionaliseren. Met de kennis en kunde van Het Utrechts 
Archief en een financiële bijdrage van het Mondriaanfonds hebben we een start kunnen maken 
met een mooi samenwerkingsproject. Ook een publieksonderzoek en onderzoek naar de 
geschiedenis van ons pand hebben wij met behulp van stagiaires kunnen verwezenlijken. De 
plannen voor vernieuwing moesten we helaas even in de ijskast zetten. De fondsen hebben 
hun middelen met name ingezet om culturele organisaties door de pandemie heen te helpen, 
begrijpelijk natuurlijk. In 2022 gaan we hier weer volop mee aan de slag. 

Het in 2020 gestarte interviewproject hebben we in mei 2021 kunnen afronden. Onze wens 
om het project een vervolg te laten krijgen door middel van een boek en podcasts kunnen we 
dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Utrecht verwezenlijken. De presentatie van het 
boek en podcasts zullen in mei 2022 plaatsvinden. Dankzij bijdragen van het Kickstart 
Cultuurfonds hebben we de audio in De Steeg laten vervangen.  

Daarnaast hebben we onze buitenruimte volledig kunnen opknappen. Er is een grote 
buitenvitrine gebouwd waarin diverse bakkerskarren te bewonderen zijn. Bestrating en 
meubilair zijn vervangen waardoor we ruimte hebben kunnen creëren om in de toekomst in de 
buitenruimte activiteiten te organiseren. De lange sluiting en de geldende maatregelen in de 
periode dat wij open waren maakten dat de bezoekcijfers nog verder gedaald zijn. In 2021 
hebben 4598 mensen het museum bezocht, 1595 mensen hebben via de website interviews 
beluisterd, filmpjes bekeken, audiotours en lespakketten gedownload.  Daarnaast hebben wij 
144 leerlingen uit het primair onderwijs ontvangen en 152 leerlingen van het ROC 
Gezondheidszorg en Welzijn hebben individueel opdrachten uitgevoerd. 

Wederom dus een jaar met haken en ogen, en hoewel we onze bezoekers lang niet hebben 
kunnen ontvangen heeft het ons ook de kans gegeven om intern belangrijke projecten op te 
starten.  Projecten die het museum naar een hoger professioneel niveau hebben gebracht. We 
zijn op een frisse en opgeruimde manier aan 2022 begonnen in de hoop dat dit jaar veel 
bezoekers mag brengen. 

 

 



Jaarverslag 2021   Pagina 4 van 32 

Voorwoord  

 

Het bestuur heeft in 2021 vijfmaal vergaderd. Deels fysiek, maar ook via Teams. Het hele jaar 
is beïnvloed door de Corona pandemie. Dat blijkt ook wel uit het jaarverslag. Een van de 
belangrijkste agendapunten voor het museum, het vernieuwingsproject, kon mede hierdoor 
niet tot concrete besluitvorming leiden. Van uitstel komt geen afstel. Een en ander betekende 
niet dat er niet veel gebeurd is. Juist de sluiting gaf ruimte voor tal van activiteiten die al eerder 
aan de orde hadden moeten komen. Van belang is vooral de bevestiging van onze relatie met 
het Utrechts Archief. Eindelijk kon daarmee werk gemaakt worden van de opdracht meer werk 
te maken van een betere en consistentere archivering. Ook met dit soort activiteiten neemt  de 
professionalisering van het museum toe. Mooi dat we erin geslaagd zijn voor een deel van die 
activiteiten ondersteuning van fondsen te verwerven.  

Veel achterstallig onderhoud is verricht. Het museum heeft ondanks de sluiting toch nog 
behoorlijk veel bezoek ontvangen. Alles staat klaar voor de uitdagingen van 2022. Het bestuur 
beseft dat er in de tussentijd veel werk is verzet en waardeert dat zeer. Al met al een blijk van 
leven van en in het museum. En, hopelijk, nu weer gewoon open en strijden voor een prachtig 
vernieuwingsplan. 

Namens het bestuur, 

 
Wim van Gelder  
Voorzitter Bestuur Volksbuurtmuseum  
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1) Terugblik op onze activiteiten in 2021 

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, dit is in 2021 gerealiseerd.  In de zomer van 
2021 hebben wij tevens een bijdrage van 25.000 euro ontvangen voor het opknappen van de 
buitenruimte. Om extra expositieruimte te creëren en om de mogelijkheid te hebben om ook 
buiten groepen te ontvangen. Ontwerper Rogier Martens heeft een ontwerp gemaakt en de 
uitvoering heeft in het najaar 2021 plaats gevonden. Vitrines zijn gebouwd, bestrating werd 
vernieuwd en nieuw meubilair is aangeschaft. Door de aanpassingen heeft het museum de 
expositieruimte kunnen vergroten.  De bakkerskarren die reeds lang in het bezit zijn van het 
Volksbuurtmuseum zijn hierdoor zichtbaar geworden voor de bezoekers.  
 
Helaas hebben onze herinrichtingsplannen vertraging opgelopen door de covid pandemie. 
Fondsen die in aanmerking komen voor een aanvraag hebben hun middelen grotendeels 
ingezet om organisaties te ondersteunen in deze coronaperiode. Dit maakte dat er weinig 
ruimte was voor grootschalige vernieuwingen. De aanvraag die wij bij de Vriendenloterij 
hebben gedaan is helaas afgewezen. Vanwege de beperking van middelen maar ook omdat 
wij als klein museum geen groot landelijk bereik hebben. Ondertussen heeft de provincie 
Utrecht een nieuw kunstbeleid gelanceerd waarin wel ruimte is voor aanvragen m.b.t. 
vernieuwingen. Medio maart 2022 wordt deze regeling opengesteld en wij zullen dan een 
aanvraag indienen. Daarnaast benaderen we ook lokale en landelijke fondsen. Wij hopen in de 
zomer van 2022 duidelijkheid te hebben over de beschikbare financiën.  
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Thematentoonstellingen 
In 2021 hebben we twee thematentoonstellingen gerealiseerd rondom actuele onderwerpen 
die aan de collectie en museummissie gerelateerd zijn. De tentoonstelling ‘Mag ik 
binnenkomen?’ die geopend werd per 1 oktober 2020 liep officieel tot 1 februari 2021.  
 

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. 
 
 
 
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 wilde horen, kon deze beluisteren door 
de QRcode te scannen die ook achter het raam hing. 
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Tentoonstelling | Van Brug tot Benenkluif 
 
Ingesloten tussen de Vecht, het spoor, de waterzuivering en 
het sportpark Loevenhoutsedijk ligt de Rode Brugbuurt. Een 
kleine maar befaamde Utrechtse Volksbuurt. In de afgelopen 
zeventig jaar werd het leven in de wijk beïnvloed door veel 
veranderingen. Door de komst van de wijk Overvecht 
verdween de landelijke ligging. Fabrieken, zoals de 
karakteristieke ‘benenkluif’ verdwenen en veel ondernemers 
sloten hun winkels. De arbeidershuisjes werden gesloopt en 
nieuwbouw zorgt voor vers bloed onder de bewoners. Toch 
heeft de buurt het dorpse karakter altijd behouden. Samen met 
een aantal bewoners is de tentoonstelling samengesteld. 
Oude filmbeelden, foto’s en verhalen uit het verleden werden 
verzameld. Daarnaast vonden we het belangrijk om ook een hedendaags beeld te schetsen en 
dus werden er ook nieuwe bewoners geïnterviewd. Een veelomvattend beeld van een sterke 
volksbuurt.  
De tentoonstelling was te zien van 5 juni tot 1 oktober 2021. 
 
Naast de tentoonstelling hebben we ook een mediatour door de wijk aangeboden. Deze 
mediatour is gebaseerd op de biografie van bakker Jan de Groot, hij werd in 1896 in de Rode 
Brugbuurt geboren. De mediatour was te downloaden via de website. Dit gaf geïnteresseerden 
de ruimte om op eigen gelegenheid en op een zelfgekozen tijdstip de mediatour te doen. 

De wandelroute met mediatour door de buurt is gebaseerd op de biografie 
Tentoonstelling | Mensen van de Markt 
 
Al meer dan duizend jaar is Utrecht een echte 
marktstad, door de centrale ligging en de goede 
bereikbaarheid over het water, uit het noorden, zuiden 
en westen via Vecht en Rijn. Langzaam wordt de stad 
één grote marktplaats aan de drie kilometer lange 
haven, de Oude Gracht. Er zijn jaarmarkten op de 
Neude, Mariaplaats en Catharijneveld (nu Vredenburg), 
weekmarkten aan en in de buurt van de gracht en 
dagmarkten op de bruggen.  Veel van deze markten zijn 
verdwenen maar vandaag de dag worden er nog steeds 
veel markten gehouden in Utrecht. De lapjesmarkt, de 
bloemenmarkt en de warenmarkt op het Vredenburg zijn niet weg te denken uit het 
straatbeeld. 
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In de tentoonstelling nemen we de bezoekers mee in het verleden van de markt, maar we kijken 
ook wat de markt vandaag de dag nog betekent voor de inwoners van Utrecht. Is het een 
ontmoetingsplaats? Een manier om goedkoop boodschappen te doen? En heeft de markt nog 
wel toekomst? Naast de tentoonstelling kunnen de bezoekers op eigen gelegenheid een 
wandeling lopen langs de Utrechtse markten. 
 
I de tentoonstelling 'Mensen van de markt' nemen we je mee na ar de mar 
Evenementen, buurtwandelingen en arrangementen.  

De langdurige sluiting en de daaropvolgende beperkingen brachten alle randprogrammering 
tot stilstand.  Groepen konden niet worden ontvangen, horeca was dicht of beperkt geopend. 
Dit heeft gemaakt dat er in 2021 weinig randprogrammering doorgang kon vinden. Wel bleken 
de rondleidingen en de audiotours populair. In de periode dat we met grotere groepjes buiten 
mochten zijn is er 17 keer een rondleiding door Wijk C georganiseerd.  Tevens hebben we het 
voor geïnteresseerden mogelijk gemaakt om via Izi app drie audiotours te downloaden. Hier 
kunnen mensen individueel of met eigen gezelschap gratis gebruik van maken. Het betreffen 
de volgende audiotours; 

• ‘Over venten en kolen sjouwen’ , over de rol van arbeid in Wijk C. 
• De Rodebrug buurt, een wandeling gebaseerd op de biografie van bakker Jan de 

Groot. 
• ‘Nieuwe smaken in de volksbuurt’, de geschiedenis van Chinezen in Wijk C.    

Via de website zijn de audiotours 1405 keer opgezocht, hoeveel er daadwerkelijk 
gedownload zijn via de Izi app is onbekend.  

Vanaf september zijn de bezoeken via Utrecht Museumdag weer gestart. Elke twee weken 
komen er maximaal zes bewoners van diverse verzorgingstehuizen naar het museum. Vanuit 
ons museum worden er twee extra vrijwilligers ingezet om de groep te begeleiden. Deze 
bezoeken konden in 2021 zeven keer plaatsvinden.  Tevens hebben wij meegewerkt aan de 
Pop-Up Expo. Een mobiele tentoonstelling die langs alle woonzorgcentra van AxionContinu 
reist. De wekelijkse koffieochtend met (oud)bewoners van Wijk C is na opening van het 
museum weer opgestart en heeft met regelmaat plaatsgevonden.  

Met café Ouwe Dikke Dries hebben we in 2021 een doorlopend luncharrangement opgestart. 
Voor 16 euro kunnen belangstellenden het museum bezoeken en een lunch gebruiken.   
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Samenwerking in de stad 

Door alle beperkingen moeten we helaas constateren dat 2021 een jaar was waarin vooral 
veel gezamenlijke activiteiten niet door konden gaan. De museumkidsnacht, waarbij wij ons 
met alle musea in de stad openstellen, is tot twee keer toe uitgesteld. De 
samenwerkingsplannen met Museum Zuilen in het kader van Utrecht 900 zijn helaas vervallen. 
Diverse presentaties, waaronder de presentatie van de herdruk van het boek De Schuiftrompet 
van schrijver C.C.S. Crone, zijn doorgeschoven naar 2022. Bijeenkomsten van het netwerk 
Streekmusea Provincie Utrecht zijn na enig uitstel weer online opgepakt. 

 

Waar we trots op zijn is het samenwerkingsproject wat wij in oktober met Het Utrechts Archief 
hebben kunnen sluiten. Meer hierover onder het kopje collectie. Ook de contacten met stichting 
De Emigratie generatie zijn onderhouden, het bedankfeestje voor hun vrijwilligers heeft in het 
museum plaats gevonden. Met Het Gilde hebben we voorbereidingen getroffen voor een nieuw 
arrangement, vanaf maart 2022 kunnen belangstellenden hier gebruik van maken, Stichting 
Oog voor Utrecht is met twee groepen buurtbewoners uit Ondiep en Zuilen op bezoek geweest. 
Via De Wilg is er groepje mensen met een licht verstandelijke beperking op bezoek geweest 
om het museum te testen op toegankelijkheid en begrijpelijkheid. Een leerzame ontmoeting 
waar belangrijke tips en adviezen uit kwamen die wij zeker meenemen bij nieuwe plannen.  
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2) Educatie  

Het museum blijft zich onverminderd inzetten voor de educatie van jeugd en jongeren. We zijn 
daarom ook blij te kunnen melden dat wij sinds augustus vier uur per week een ervaren 
betaalde educatiemedewerker kunnen inzetten. Waardoor een start is gemaakt met het 
formuleren van een scherpere visie en de behoeften van het museum m.b.t. educatie. Tevens 
maken we een analyse van onze sterke en zwakke kanten waar we vervolgens acties op 
kunnen ondernemen. Het educatiemateriaal wordt geactualiseerd en aangepast en we gaan 
onderzoeken hoe we nog beter kunnen aansluiten bij het onderwijs en evenementen. Omdat 
wij ons realiseren dat vier uur per week summier is zal de educatiemedewerker zich vooral 
richten op het beleid. De uitvoering wordt grotendeels georganiseerd door onze vrijwillige 
coördinator en museumdocenten. Het ligt zeker in de verwachting dat de betaalde uren 
uitgebreid gaan worden, in deze onzeker periode wilden wij echter geen langdurige nieuwe 
verplichtingen aan gaan. 
 
Bezoek van schoolklassen  
In 2021 hebben we een zeer beperkte groep schoolklassen kunnen 
ontvangen. Ondanks meerdere reserveringen konden we in het 
najaar maar zes klassen uit het primair onderwijs ontvangen met in 
totaal 144 leerlingen. Door de oplopende besmettingen in het 
onderwijs hebben we wederom vanaf half november besloten de 
overige reserveringen te annuleren. Het risico voor onze, veelal 
oudere, vrijwilligers was te hoog. 
 
Van het MBO uit de studierichting Zorg en Welzijn hebben we 
tweedejaars leerlingen mogen ontvangen. 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 zijn er op maat gemaakte 
opdrachten ontwikkeld zodat de zij individueel het museum konden bezoeken. Hier hebben 
152 leerlingen gebruik van gemaakt. 
 

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 2021. Helaas bleek dit door de coronamaatregelen niet 
mogelijk te zijn. Wel hebben wij in de herfstvakantie onder leiding van museumdocenten 
ouderwetse spelletjes aangeboden. Stelten lopen, hoepelen, ouderwets wassen, er werd 
enthousiast gebruik van gemaakt. 
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3) PR marketing en communicatie  

Ondanks de sluiting vanwege corona in de eerste helft van 2021 was er toch veel media-
aandacht voor het museum. Het jaar ging wat dat betreft goed van start en dat is van groot 
belang. Het zorgt voor de nodige free-publicity en dat is vooral in periodes dat het museum 
gesloten is belangrijk om het museum onder de aandacht te houden.  

Een aantal hoogtepunten 

Een zoektocht naar nabestaanden van de mensen die in de jaren 90 werden geïnterviewd werd 
breed opgepakt door de pers. Regionaal werden we uitgenodigd bij het programma Aan tafel! 
Van Radio M en er verschenen artikelen in het Algemeen Dagblad, De Telegraaf, de NUK, 
DUIC, de Brug, de Binnenstadskrant en VAR-NWS.  En zelfs de nationale pers pikte het 
persbericht op en zo waren we te horen in een item op Radio 1 en in het nieuwsbulletin van 
Radio 2. Uiteindelijk hebben we zo’n 30 mensen een gedigitaliseerd interview met hun 
inmiddels overleden familielid kunnen toesturen.  

Begin mei kregen we mooie publiciteit rondom 
de schenking van het schilderij ‘De bevrijding van 
Utrecht op het Vredenburg’, dat we eerder 
ontvingen van Kunsthandel Marcel Gieling. De 
Telegraaf pakte uit met een halve pagina in het 
Utrecht-katern én met een kleiner artikel in de 
landelijke Telegraaf. RTV Utrecht zond een interview uit met schenker Marcel Gieling en 
Lysette Jansen. En natuurlijk kreeg ook de samenwerking met Het Utrechts Archief waarmee 
de collectie online beschikbaar wordt gesteld, de nodige aandacht met artikelen in het 
Algemeen Dagblad, Telegraaf en DUIC. 

Tentoonstellingen 

In januari werd een gedeelte van de tentoonstelling ‘Mag ik binnenkomen?’ voor de ramen in 
de ontvangstruimte gehangen en de naam werd gewijzigd in ‘Je mag buiten blijven’. Hierover 
verscheen een artikel in de Duic. En het werd getipt als ‘Tip van de dag’ in de Telegraaf.  

Met de heropening in juni was ook de nieuwe tentoonstelling ‘Tussen brug en benenkluif’ voor 
het eerst te zien. Een verslaggever van Ondiep TV kwam langs voor een reportage. Deze 
reportage werd in augustus herhaald op RTV Utrecht.  Over de tentoonstelling ‘Mensen van 
de markt’ werd een item gemaakt voor Ustad Nieuws en er was een interview te horen bij 
‘Utrecht is wakker’ op Radio M. 

Het radioprogramma ‘Bij de buur op één uur’ van omroep Flevoland schonk door middel van 
een interview met Lysette aandacht aan het Volksbuurtmuseum. 
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Website  

De website van het museum trok in 2021 19.206 unieke bezoekers, 21.875 sessies. In 2020 
waren dat er 23.102, met 26.135 sessies. Gemiddeld duurde een bezoek ongeveer twee 
minuten en werden er drie pagina’s bezocht, dit is gelijk aan het jaar hiervoor. De maand oktober 
was de maand met de meeste bezoekers, in deze maand brachten 2.607 mensen een bezoek 
aan de website. 

Google 
Het museum ontving in 2021 van 21 bezoekers een review op Google, daarmee hebben nu in 
totaal 202 bezoekers een review geschreven op Google met een gemiddelde score van 4,3 op 
schaal van 5. 

Tripadvisor  
Op de website Tripadvisor staat het museum net als verleden jaar op de 8e plek van Musea in 
Utrecht en op nummer 21 als je zoekt naar ‘Dingen om te doen in Utrecht’. Er zijn in totaal 64 
bezoekers die een beoordeling schreven, dit zijn er twee meer dan in 2020. Het museum 
ontvangt een gemiddelde waardering van 4,5 op schaal van 5. 

Social Media  
Facebook en Instagram vormen de belangrijkste social mediakanalen voor het museum. 
Gedurende het jaar zijn er meerdere keren per week op allebei de kanalen berichten geplaatst, 
waardoor beide kanalen gegroeid zijn in bereik en aantal volgers. Op Facebook wisten we in 
2021 170 nieuwe mensen aan ons te binden. Op Instagram waren dit 165 nieuwe mensen. 
Hiermee is de groeicurve op social media ook in 2021 voortgezet. 
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4) Publieksbereik  
 
Bezoekers 

In het jaar 2021 hebben we in totaal 4.598 bezoekers mogen ontvangen, waarvan 2425 
Museumkaarthouders. Na de lockdown kwam de bezoekersstroom aarzelend op gang en 
toeristen bleven weg. Randprogrammering en evenementen waren niet mogelijk. Er werden 
13 rondleidingen door Wijk C voor individuele bezoekers geannuleerd, 17 rondleidingen 
konden doorgaan met een maximale groepsgrootte van 6 personen. De rondleiding door Wijk 
C voor groepen werd door 7 groepen geboekt. Het luncharrangement met Café Ouwe Dikke 
Dries werd goed ontvangen, maar door de lockdown slechts 4 keer gereserveerd. Daarentegen 
was er wel grote belangstelling voor activiteiten zoals audiotours die via de website te 
downloaden zijn. 

 

Publieksonderzoek 

Het museum wil in de toekomst graag aantrekkelijk zijn voor een meer diverse doelgroep. Met 
name bezoekers met een niet westerse achtergrond en jongeren ontbreken. Dit betekent dat 
we onderzoek moeten doen naar ons aanbod, op welke manier kunnen we dit verbeteren?  

Maar eerst moesten we in kaart brengen wie de huidige bezoekers van het Volksbuurtmuseum 
zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd door een stagiaire van de Reinwardt academie. Door het 
huidige bezoekersprofiel vast te stellen kan gekeken worden welke bezoekers die passen in 
het bezoekersprofiel het museum (nog) niet bezoeken. Zo kan er worden ingespeeld op de 
behoeftes van deze bezoekers zodat zij in de toekomst het museum leren kennen en bezoeken. 
Door het huidige bezoekersprofiel te achterhalen komt het museum er ook achter welke 
bezoekersdoelgroepen het museum niet bezoeken.  

 

Het museum vindt het belangrijk om met andere instellingen in gesprek te gaan om te bekijken 
hoe zij bezoekersdoelgroepen die hun museum eerder niet bezochten toch hebben weten aan 
te trekken. Het Volksbuurtmuseum is daarom in gesprek gegaan met twee andere musea met 
als doel om te leren van hun ervaring wat betreft publiekswerking. Zo is er contact gelegd met 
het Hoofd Marketing, Communicatie en Netwerkprojecten van het Nederlands 
Openluchtmuseum en met de Programmeur Stad & Community van het Stedelijk Museum 
Schiedam. Het Nederlands Openluchtmuseum heeft overeenkomsten met het 
Volksbuurtmuseum gezien de collectie en het verhaal wat verteld wordt door het museum. Het 
Stedelijk Museum Schiedam staat bekend om publiekswerking en is daarom benaderd voor dit 
onderzoek. Het onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd en vormt een basis waarop 
we het museum verder kunnen gaan ontwikkelen. 
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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. Al lange tijd 
heeft het museum de wens dat het behoud en beheer van de collectie naar een professioneler 
niveau gebracht wordt. Met als doel een juist behoud en beheer van de collectie, handelen 
volgens een gedegen collectie-beleidsplan en goede digitale toegankelijkheid. In 2021 hebben 
we daar grote stappen in kunnen zetten.  
 
Het gedateerde collectiebeleidsplan is herzien en aangepast aan de huidige eisen. Dit fungeert 
als leidraad voor het verzamelen en ontzamelen en biedt structuur bij het behoud en beheer 
van de collectie.  Daarnaast is de volledige bibliotheek uitgezocht en opnieuw gedigitaliseerd 
waardoor we zicht hebben op wat het museum in huis heeft.  
 
Met Het Utrechts Archief (HUA) hebben we dit jaar de intentie-
verklaring die we in 2020 hebben afgesloten om kunnen zetten 
in een definitieve samenwerkingsovereenkomst, hier zijn wij 
ontzettend blij mee. De volledige platte collectie (foto’s en 
archieven) samen met beeldmateriaal en alle digitale interviews 
worden door het museum in langdurige bruikleen gegeven bij 
HUA. Vele dozen met materiaal zijn ondertussen naar HUA 
gebracht om daar opnieuw geregistreerd en gescand te worden, 
Een grote klus die mede gerealiseerd kan worden door een 
bijdrage van 50.000 euro van het Mondriaanfonds. Deze bijdrage 
is bedoeld om de personeelskosten te dekken van de 
Projectcoördinator Collectiebeheer en de Medewerker Collectie-
beheer die in een meester-gezel constructie deze omvangrijke 
operatie aankomende anderhalf jaar gaan realiseren.  
Daarnaast zijn wij HUA zeer dankbaar voor de uitgebreide 
medewerking, de inzet van hun kennis en hun enthousiasme voor 
dit project. Al het beeldmateriaal en audio wordt hiermee ook 
digitaal beschikbaar voor iedereen via de beeldbank van HUA.  
 
Binnen de muren van het museum wordt de collectie ook 
zorgvuldig beheerd door twee vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat 
onze eigen database geactualiseerd is en doen de nodige 
aanpassingen als gevolg van de verplaatsing van de collectie. Daarnaast registreren zij de 
schenkingen en de langdurige bruiklenen die het museum met regelmaat ontvangt. 
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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.  
 
In 2021 is het gelukt, ondanks de beperkingen, om het nieuwe interviewproject af te ronden. 
Het nieuwe interviewproject is breder dan alleen Wijk C, ook bewoners van de ‘nieuwe’ wijken 
als Kanaleneiland en Overvecht zijn geïnterviewd. De originele Utrechters, maar zeker ook de 
nieuwe Nederlanders komen aan het woord, de gastarbeiders, zoals men ze destijds noemde. 
Hoe was het om hier te komen en hoe gaat het ze nu?  Zij vertellen over het leven in de 
volksbuurt tussen 1945 en 1990. Honderd en één mensen zijn geïnterviewd over hun leven, 
hun werk en hun wijk. Hoe kijken ze daarnaar en welke ideeën willen ze meegeven aan (jonge) 
mensen voor de toekomst? 
 
Gedurende de loop van het project waren we weer verrast door de hoeveelheid prachtige 
verhalen. Het leek ons mooi als wij deze verhalen ook op een andere manier konden aanbieden. 
Een boek en podcasts maken dat wij een breder publiek bereiken. In de zomer hebben wij een 
aanvraag gedaan bij de Provincie Utrecht en deze is gehonoreerd met 13.500 euro. Auteur 
Adrianne Dercksen en projectleider Ingeborg Hornsveld zijn vervolgens aan de slag om van 
alle verhalen een mooi geheel te maken. Uitgeverij Betelgeuze neemt het uitgeven van het 
boek op zich. Jaap Hoeve en Bart Verbeek zijn aan de slag gegaan met de podcasts. In het 
voorjaar van 2022 worden het boek en de podcasts gepresenteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Türkan Günes is één van de geïnterviewden. 
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6) Huisvesting en verhuur  

Het pand wordt door het museum gehuurd van de gemeente Utrecht. Het pand is goed 
onderhouden maar moet op sommige punten worden aangepast aan de huidige eisen. Zo is de 
stoppenkast zeer verouderd en dit staat op de planning bij de gemeente om vervangen te 
worden. De vloeren op nummer 27 en 29 vertonen tekenen van verzakking. Op nummer 27 
lijkt dit binnen de normale waarden te vallen, op nummer 29 is dit echter erger, Het totale pand 
is verzakt en wellicht moet daar de gehele fundering worden aangepakt. Ook is er op nummer 
29 sprake van een vochtprobleem, het is nog onduidelijk waar dit vandaan komt. De gemeente 
is op de hoogte en voert verder onderzoek uit. In de wijk is er door een viertal bewoners een 
initiatief gestart: Wijk C Stroom, om ook voor huurders stroom via zonnepanelen beschikbaar 
te stellen. Een presentatie voor belanghebbenden heeft op 2 november in het museum 
plaatsgevonden. Het museum wil hier graag in participeren en heeft deze vraag bij de 
gemeente neergelegd. 

De verhuur van ruimtes in het museum was in 2021 
summier. Verhuur aan grotere groepen was in verband met 
de geldende maatregelen lange tijd niet mogelijk. Onze 
vaste huurders, het Wijk C Komitee en de Nederlandse 
Vereniging van spoor-liefhebbers konden wij dus niet 
ontvangen. In augustus liepen de aanvragen voor 
reserveringen weer op, met name van lokale organisaties 
die in het museum vergader/presentatie ruimte wilden 
huren. Met de oplopende besmettingen werd dit echter 
alweer snel een halt toegeroepen. Het pand heeft, 
uitgaande van de 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. Tijdens reguliere openingstijden lopen 
vrijwilligers rond om de bezoekers hierop te wijzen. Het museum hanteert het protocol zoals 
dat door de Museumvereniging is opgesteld. 

De openstelling van het museum is tijdens de periodes dat wij open mochten zijn in 2021 
onveranderd gebleven. Met het huidige aantal vrijwilligers is het goed mogelijk van dinsdag tot 
en met zondag onze deuren te openen voor publiek.  
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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. Ook is zij algeheel verantwoordelijk voor een 
professionele bedrijfsvoering. Tevens is er een medewerker PR & Communicatie, zij is per 1 
januari 2021 meer gaan werken.  In plaats van de eerdere 8 uur per week hebben we haar uren 
op kunnen schalen naar 24 uur per week.  
 
Tot 1 mei 2021 hebben we een Projectleider in dienst gehad om het interviewproject af te 
ronden. Als op vervolg op dit mooie project wordt er in mei 2022 een boek uitgebracht. Vanaf 
1 september 2021 er een Medewerker Educatie op zzp basis actief voor gemiddeld vier uur per 
week. Vanaf 1 november 2021 zijn onder de meester-gezel constructie een Projectcoördinator 
Collectiebeheer en een Medewerker Collectiebeheer voor respectievelijk 16 en 8 uur in dienst 
in verband met het samenwerkingsproject met Het Utrechts Archief. Dit betreffen beiden 
aanstellingen voor 18 maanden en dit wordt gefinancierd door het Mondriaanfonds. 
 
Stagiaires 

In de eerste helft van 2021 hebben we plaats kunnen bieden aan vier stagiaires. Dit betroffen 
stagiaires van verschillende opleidingen. Een vierdejaars student van de Reinwardt academie 
heeft zich beziggehouden met het maken van een tentoonstelling over Sterrenwijk. Een 
studente vanuit de master Community-Based research for the Humanities van de Universiteit 
Utrecht heeft een onderzoek uitgevoerd naar de geschiedenis van ons pand. Vanuit de master 
Cultuurgeschiedenis van Modern Europa heeft een studente meegewerkt aan een 
tentoonstelling over Overvecht en een audiotour gemaakt. Een tweedejaars studente aan de 
Reinwardt academie heeft gewerkt aan het collectie- beleidsplan en het publieksonderzoek. 
De inzet en het enthousiasme van deze stagiaires heeft waardevolle producten opgeleverd.  
 
De vrijwilligers  

Waar in 2020 het vrijwilligersbestand heel stabiel bleef ervaarden we in 2021 een groter 
verloop onder de vrijwilligers. Na de lockdown kwamen er vrij veel aanmeldingen van met 
name jongeren. Zij zagen vrijwilligerswerk bij het museum als een manier om uit hun isolement 
te komen. Met het vervallen van maatregelen werd de noodzaak van vrijwilligerswerk minder 
urgent en zijn er weer een aantal mensen vertrokken.  
 
Ook gaf de lange lockdown oudere vrijwilligers tijd voor bezinning. Waar het museum eerst 
gemist werd vulde de tijd zich vanzelf met alternatieven. Hierdoor hebben een aantal mensen 
besloten om hun vrijwilligerswerk neer te leggen. Daarnaast zijn er een drietal vrijwilligers niet 
inzetbaar vanwege een kwetsbare gezondheid.  
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Blijft staan dat het overgrote deel van de vrijwilligers zich sterk met het museum verbonden 
voelt en ook na de lockdown weer present was. We hebben het jaar afgesloten met een 
uitbreiding van zes vrijwilligers. 
 
Per 31 december 2021 telde het museum 77 vrijwilligers: 50 vrouwen en 27 mannen. Er 
hebben zich 20 nieuwe vrijwilligers aangemeld, er zijn ook 14 vrijwilligers vertrokken. 
 

Verblijfsduur medew/vrijwilligers      

 < 1 jaar: 20  

 1-5 jaar: 36 

 6-10 jaar: 15 

 11-15 jaar: 3 

 > 15 jaar: 4 

 

Nieuwkomers in 2021 die ook 
gebleven zijn 

10  bij Openstelling  
  5  bij Educatie 
  1  bij Administratie 
  2  bij Collectiebeheer 
  1  bij Coördinatie 

Verdeling over de verschillende 
clusters* 

Openstelling: 36 

Rondleiding Wijk C: 4 

Evenementen & Exposities, Projecten: 11 

Educatie: 14 

Communicatie: 2 

Collectiebeheer, Digitalisering: 5 

Documentatie, Administratie: 4 

Technische Dienst: 2 

Coördinatie: 7 

Bestuur: 8 

 

* NB: er zijn vrijwilligers met meerdere taken.    

21 t/m 30 
jaar; 10

31 t/m 40 
jaar; 10

41 t/m 50 
jaar; 4

51 t/m 60 
jaar; 861 t/m 70 

jaar; 30

71 jaar en 
ouder; 15

Leeftijdsopbouw vrijwilligers
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Alle vrijwilligers ontvingen in 2021 zes keer een interne nieuwsbrief. Onkosten ten behoeve 
van het museum worden altijd vergoed. 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. In augustus ontstond de 
mogelijkheid om elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten. Met circa 40 vrijwilligers hebben 
we via Utrecht Underground in twee groepen een 
begeleide stadswandeling gemaakt met als 
onderwerp het leven op straat. Deze middag hebben 
we afgesloten met een gezellig barbecue in de 
museumtuin. Om de kosten te dekken hebben we een 
bijdrage ontvangen van het KF Heinfonds van 850 
euro. 
 
 
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. Dit heeft zeker onze aandacht.  
 
In 2021 hebben we geconstateerd dat ook ons vrijwilligersbeleid vernieuwing nodig heeft. Een 
duidelijkere structuur biedt duidelijkheid voor de vrijwilligers en de organisatie. Ook ontbreekt 
een duidelijke gedragscode. Hier gaan we in 2022 aandacht aan besteden. 
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8) Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestond in 2021 uit zeven leden die vijf maal hebben vergaderd, 
grotendeels online.  

Het bestuur bestond in 2021 uit: 

1) Wim van Gelder  voorzitter 
2) Nicole de Jonge  penningmeester 
3) Sytse Koopmans  secretaris 
4) Kees van den Berg lid  
5) Emiel van Ekert  lid 
6) Hans Kuperus  lid 
7) Stan Zadelhof  lid 

 
De organisatie voldoet aan alle eisen gesteld in de Utrechtse voorwaarden voor goed bestuur. 
De coronapandemie en de gevolgen voor het museum bepaalde grotendeels de inhoud van de 
vergaderingen en de acties die daaruit voortkwamen.  
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9) Financiën  
In de financiële jaarrekening geven wij een overzicht van de baten en lasten in 2021.  Hoewel 
het wederom een uitzonderlijk jaar was door de coronacrisis hebben we het jaar afgesloten 
met een positief saldo van 18.552,00 euro. Dit is ondanks de lagere entreegelden te danken 
aan de bijdragen van fondsen en de gemeente Utrecht die zowel voor diverse projecten en ter 
ondersteuning bijdragen hebben toegekend. Met daarbij de verhoogde reguliere subsidie 
komen we positief uit. Daarnaast zijn we met het oog op de onzekere periode zeer voorzichtig 
geweest met uitgaven. Dit vertaalt zich met name in een verlaging van de organisatiekosten, 
de publiciteitskosten en de collectiekosten. Ook zijn de internet- en beveiligingskosten omlaag 
gegaan. In 2020 hebben we op deze vlakken een aantal vernieuwingen door moeten voeren 
die kostbaar waren. De tentoonstellingskosten zijn een stuk hoger, hier staan echter de extra 
inkomsten van de fondsen tegenover. M.b.t. de hoge administratiekosten; de uiteindelijke 
afrekening van de accountantskosten 2020 was een stuk hoger dan opgenomen alsnog te 
betalen. In 2021 zit dus een gedeelte van de afrekening accountantskosten controle 2020. 
Daarnaast zijn we overgestapt op een ander administratiesysteem wat kosten met zich 
meebracht voor inrichting. Ook moest er een aanpassing ingevoerd worden voor het gebruik 
van het nieuwe kassasysteem. De ontvangen gelden van de NOW zijn niet opgenomen 
aangezien de verwachting is dat deze gelden moeten worden terugbetaald. 
 
Het positieve resultaat ad € 18.552,00 is als volgt verdeeld op de balans: de toegekende extra 
subsidie van de Gemeente Utrecht inzake noodsteun ad € 11.746,00 is toegevoegd aan de 
reeds in 2020 gevormde "bestemmingsreserve Corona ".  Het restantbedrag is toegevoegd aan 
de Algemene Reserve. 
 
De entreegelden bedroegen tot en met juni 2021 voor volwassenen € 6,00; voor MJK, U-Pas 
en kinderen tot 12 jaar was de toegang gratis. Nieuwe donateurs betalen minimaal € 15,00 
per kalenderjaar.  
 
 
 
.  

  



Jaarverslag 2021   Pagina 22 van 32 

10) Samenvatting Kengetallen  

   2020 2021 

 Fotoarchief   
 

 Schenkingen  4 22 
 Aankoop  0 0 
 Bruiklenen  0 0 

Totaal geregistreerd 16928 16950 
Objecten    
 Schenkingen  14 50 

 Aankoop  0 0 
 Bruiklenen  6 3 

Totaal geregistreerd 5951 6001 
Documenten  3483 3572 
Bibliotheek  1108 950 
Kroniek records  6269 6269 
Openstelling    
 wekelijkse uren  36 36 

    
 Museumweekenden 1 0 

Dia-rondleidingen 6 6 
Buitenprojecten  1 1 
Fotodienst (Nabestellingen) 0 0 
Educatie    
 Overige(Vuurdoop) 0 0 

 Schoolklassen  9 6 

  
Individuele 
leerlingen  129 

152 

Wisselexposities    
 Wijk  1 1 

 Stedelijk  1 1 
Nieuwsbrief  1 4 
Vrijwilligers  69 77 
Donateurs  52 43 
Bezoekers  6679 4598 
Verhuur  0 1 
Subsidie  133.096 182.876  
Kostprijs p.bez. t.o.v. gem.sub.   19,92           39,77 
Eigen ink. t.o.v. gem.sub. 37,00% 30,00% 

 

n.b. Subsidie betreft het bedrag inclusief noodsteun á 11.746,00 euro. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur van Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van de Stichting 
Nederlands Volksbuurtmuseum te Utrecht gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Stichting 
Nederlands Volksbuurtmuseum op 31 december 2021 en van het resultaat over 
2021 in overeenstemming met de grondslagen van waardering van activa en 
passiva en resultaatbepaling, zoals uiteengezet in de toelichting in de jaarrekening. 
Tevens zijn wij van oordeel dat de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de aan de subsidie verbonden verplichtingen 
zoals vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Utrecht en het 
Verantwoordingsprotocol subsidies gemeente Utrecht. 
 
Deze jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021; 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden en het Accountantsprotocol subsidies 
gemeente Utrecht. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 
in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum zoals vereist 
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA) 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 
 
Materialiteit 
Zoals voorgeschreven in artikel 3.4.1 van het Accountantsprotocol subsidies 
gemeente Utrecht hebben wij de materialiteit voor de getrouwheid van de 
jaarrekening als geheel behaald op de ondergrens van € 2.500. 
 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit: 
• het jaarverslag. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en 
ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of 
de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het jaarverslag. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het Verantwoordingsprotocol subsidies gemeente Utrecht. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie 
in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 
om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie 
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en 
fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, 
van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en  
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met 
de Nederlandse controlestandaarden, het Accountantsprotocol subsidies 
gemeente Utrecht,  ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit:   
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• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op 
deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast 
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 
van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;   

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-
veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 
de daarin opgenomen toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 
interne beheersing. 
 
 
’s-Hertogenbosch, 6 april 2022 
 
Abel accountants B.V. 
Namens deze: 
 
 
 
 
 
drs. P.A.T.J. van Rossum RA 


