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Verslag van het bestuur 

1. VOORWOORD


Het is ons een genoegen hierbij het jaarverslag 
van 2018 van de Stichting Stedelijk Museum 
Vianen te presenteren. 

Het Stedelijk Museum Vianen (hierna te 
noemen: SMV) mag terugkijken op een 
prachtig jaar. Weliswaar lag het 
bezoekersaantal lager dan in 2017, maar in dat 
jaar hadden we dan ook de grote 
overzichtstentoonstelling “Rembrandt in zwart-
wit”. In 2018 tikte het bezoekersaantal net niet 
de 7.000 aan. Over een wat langere periode 
gezien toont dat een gestage groei waar we 
buitengewoon trots op zijn. 

In 2018 hebben we werk van John Wortel en 
Anne van der Waerden getoond in een 
dubbeltentoonstelling. Deze tentoonstelling 
werd gecombineerd met het exposeren van 
airbrushwerk van Simon Hartings. Voor John 
Wortel was het de laatste expositie van zijn 
werk waar hij zelf bij was. Hij is op 22 
september 2018 overleden. 

Deze expositie werd gevolgd door de 
tentoonstelling met werk van Herman Brood, 
inclusief de 10 Viaanse portretten die in de 
media bekend werden als de 10 verdwenen 
portretten van Herman Brood. 

In het kader van het Waterjaar heeft het 
museum een tentoonstelling gewijd aan Jan 
Blanken, de Viaanse bouwmeester op het 
gebied van waterwerken, waarvan vele in de 
regio aangelegd zijn.  

En het jaar werd afgesloten met de 
tentoonstelling “Goodbye Vianen”, een knipoog 
naar de gemeentelijke herindeling waardoor de 
gemeente Vianen is opgegaan in de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden. Tijdens “Goodbye 
Vianen” werden topstukken uit de omvangrijke 
gemeentelijke kunstcollectie tentoongesteld. 

                                                  

                       

2. BELEID 


2.1 Beleidsplan 2016 – 2019 

Op 9 maart 2016 heeft het bestuur, na 
raadpleging van de vrijwilligers, een nieuw 
beleidsplan vastgesteld: “Het Stedelijk Museum 
Vianen: Wervend en Bindend”.  

De activiteiten van het afgelopen jaar pasten 
binnen dit beleidsplan. Er is fors geïnvesteerd 
in maatregelen om het binnenklimaat te 
verbeteren. Zo zijn er airco-units en 
luchtontvochtigers geplaatst. Tijdens de warme 
zomer van 2018 bleek dat de expositieruimte 
op een goede en constante temperatuur en 
vochtigheid bleef.  

Bij het intreden van de winter werd door de 
baliemedewerkers geconstateerd dat veel 
warme lucht naar boven trok waardoor voor 
hen een koele of soms zelfs koude werkplek 
ontstond. Hierop is besloten om net na de 
jaarwisseling een glazen schuifdeur te laten 
plaatsen tussen de entreeruimte en de trap 
naar boven. 

Alle investeringen in het binnenklimaat passen 
binnen de doelstelling om verder te 
professionaliseren en de expositieruimten beter 
geschikt te maken voor bruiklenen. Andere 
musea stellen voordat ze over bruikleen 
beslissen steeds hogere eisen en garanties 
voor een beter en continu binnenklimaat om 
hun kostbare museale werken in goede 
conditie te houden. 

In de loop van 2019 zal, met raadpleging van 
relevante betrokkenen, een nieuw beleidsplan 
voor de komende jaren worden opgesteld. In 
deze planperiode zal ook het 50 jarig bestaan 
van het museum vallen. Dit is in het jaar 2021. 
Het bestuur zal tijdig besluiten hoe we dit 
“klinkend en kunstig” kunnen vieren. 
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2.2 Beheer collectie gemeente Vianen 

Het SMV beschikt niet over een eigen 
collectie, maar wel over een langdurige 
bruikleenovereenkomst met de gemeente 
Vianen. In het beleidsplan staat omschreven 
dat deze collectie voor een groter en breder 
publiek toegankelijk moet worden gemaakt. 
Een belangrijke voorwaarde om dat te kunnen 
realiseren, is dat het SMV een grotere rol 
speelt in het behoud, beheer en de ontsluiting 
van de gemeentecollectie.  
De conservator van het SMV is sinds oktober 
2016 gedetacheerd aan de gemeente Vianen. 
In samenspraak met de betrokken ambtenaren 
en het Regionaal Historisch Centrum heeft zij 
het afgelopen jaar een beheers- en 
collectieplan opgesteld. Een flink aantal 
objecten uit deze collectie zal worden 
tentoongesteld in de nieuwe semipermanente 
expositie “Historisch Vianen”, die in het 
voorjaar van 2019 zal openen. Zo werken alle 
partners samen om het Viaanse erfgoed voor 
de toekomst te bewaren en te presenteren. 
Op 31 december 2018 werd de 
detacheringsovereenkomst met de 
conservator omgezet naar een vaste 
dienstbetrekking bij de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. 

2.3 Toekomst Stedelijk Museum 

Het blijft onze ambitie om het Stedelijk 
Museum Vianen ook als historisch museum te 
profileren en (daarmee) een groter publiek te 
bereiken. Om onze kunsthistorische ambities 
invulling te kunnen geven was het van groot 
belang om te investeren in het binnenklimaat. 
Nu dit is gerealiseerd is het mogelijk meer en 
meer waardevolle objecten in bruikleen te 
krijgen. Dit brengt echter ook hogere kosten 
met zich mee. Om dit in balans te brengen 
willen we meer bezoekers ontvangen, en willen 
we aan de slag om meer donateurs en 
sponsors te werven. Met een bredere 
financiële basis en een professionelere 
expositieruimte zijn er kansen om de ambities 
daadwerkelijk in te vullen. We zien ruimte om 
binnen 4 tot 5 jaar te groeien naar een 
bezoekersaantal van 10.000 per jaar. 
Per 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden een feit. Wij voelen ons 
verbonden met alle kunst en cultuurliefhebbers 
in Vianen, de gemeente Vijfheerenlanden en 
verder. We gaan in 2019 open in overleg met 

het gemeentebestuur en met 
partnerorganisaties om samen kansen te 
creëren en te benutten teneinde onze ambitie 
om met aansprekende tentoonstellingen te 
groeien naar 10.000 bezoekers per jaar te 
realiseren. 
Het bestuur heeft veel waardering voor de 
inzet van de vele vrijwilligers die op enigerlei 
wijze actief zijn binnen het museum. Tegelijk 
zien we dat er soms grenzen zijn aan de 
vrijwillige inzet. Om te kunnen blijven groeien, 
in bezoekersaantallen en maatschappelijk 
belang, acht het bestuur verdere 
professionalisering nodig. Een betaalde 
directeur of coördinator zou de kwaliteit en 
continuïteit van onze tentoonstellings- en 
activiteitenagenda kunnen borgen. In 2019 zal 
de haalbaarheid van deze optie worden 
onderzocht. 

2.4 Bezoekers Museum 

In het Beleidsplan “Het Stedelijk Museum 
Vianen: Wervend en Bindend” (periode 2016  
t/m 2019) is het streven verwoord om een 
aanmerkelijke groei van het aantal bezoekers 
aan het museum te bereiken. Daarvoor zou 
het organiseren van aansprekende 
tentoonstellingen het middel moeten zijn.  

In 2018 was sprake van een lager 
bezoekersaantal dan in 2017. Dit valt te 
verklaren door de tentoonstelling “Rembrandt 
in zwart-wit” die in 2017 leidde tot een 
uitschieter van 8.110 bezoekers. Wanneer we 
de cijfers van de afgelopen vier jaar op een rij 
zetten zien we dat er sprake is van een 
gestage groei, met inderdaad één uitschieter. 
De trendlijn toont echter dat over een wat 
langere periode gezien de stijgende lijn in de 
bezoekersaantallen zich doorzet. We zullen er 
alles aan doen om er voor te zorgen dat dit 
ook in 2019 en daarna het geval zal zijn. 

   

!  
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3. ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN 

a. Tentoonstellingen en exposities 

In 2018 presenteerde het Stedelijk Museum 
Vianen vijf tentoonstellingen en exposities in 
het museum en in de tuin. Met bijna 7.000 
bezoekers is het een jaar om met trots op 
terug te kijken. Met name de tentoonstellingen 
Rembrandt in zwart-wit van privéverzamelaar 
Jaap Mulders en Herman Brood trokken met 
respectievelijk ruim 4.400 en 2.200 bezoekers 
veel publiek en media-aandacht.  

►Rembrandt in zwart-wit 
3 september 2017 t/m 7 januari 2018 
In 2018 genoten we nog van een staartje van 
de tentoonstelling Rembrandtetsen die op 
zaterdag 2 september 2017 door de 
Commissaris van de Koning Willibrord van 
Beek was geopend. Vier maanden lang 
konden museumbezoekers genieten van de 
100 etsen uit de privécollectie van Jaap 
Mulders. Deze tentoonstelling kon gerealiseerd 
worden dankzij de genereuze bijdragen van 
Viaanse ondernemers, particulieren en 
sponsoren als ook de gemeente. 
Notariskantoor deNotarissen was 
hoofdsponsor.  

Rembrandt van Rijn geldt als de belangrijkste 
Hollandse meester van de zeventiende eeuw. 
Het effect van zijn clair-obscur, een techniek 
waarbij de licht-donkercontrasten sterker 
worden aangezet dan ze in werkelijkheid zijn, 
komt nergens zo tot zijn recht als in zijn 
grafische werk. Al tijdens zijn leven waren zijn 
prenten geliefde verzamelobjecten. De 
collectie van Jaap Mulders is een van de 
meest complete collecties Rembrandtetsen in 
privébezit. Met deze tentoonstelling kreeg het 
publiek de zeldzame kans een kwalitatief 
hoogstaande privéverzameling te bekijken. De 
tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit was 
eerder te zien in Nederlandse musea, in 
Brussel en in Berlijn. De tentoonstelling was 
onderverdeeld in vijf thema’s: portretten, 
zelfportretten, landschappen, Bijbelse 
voorstellingen en scènes uit het alledaagse 
leven. Eén van de topstukken in de 
tentoonstelling was de Honderdguldenprent.          

Een ander hoogtepunt was Rembrandts 
originele etsplaat van de predikant Johannes 
Uytenbogaert, waarvan er slechts één op de 
wereld bestaat. Museumbezoekers kregen 
door middel van tablets extra informatie over 
de tentoongestelde werken.  

De regionale media waaronder RTV Utrecht en 
het AD/UN hadden volop aandacht voor de 
tentoonstelling, vanaf de crowdfunding in 
maart tot en met de inrichting in augustus en 
de toevoeging van een rode Rembrandtets in 
december. Meike Jongejan, journalist van de 
Molenkruier, wijdde wekelijks een item aan de 
Rembrandttentoonstelling en de activiteiten er 
omheen.  
Rondom de tentoonstelling organiseerde het 
museum in samenwerking met de KLU de 
kunstgeschiedeniscursus Rembrandt in zwart-
wit op vier donderdagavonden, Meet & Greets 
in de weekenden met Jaap Mulders, etslessen 
voor volwassenen en kinderen op de 
museumzolder onder leiding van Petra Smits, 
twee cursussen Maak je eigen 
Rembrandtjuweel onder leiding van Wim 
Peters, een Museumkids Monotype met 
Heleen Lemaire en lezingen door 
Rembrandtexperts Erik Hinterding en Frans 
Laurentius. Alle activiteiten werden uitzonderlijk 
goed bezocht. In de museumwinkel was 
allerhande Rembrandtmerchandise van het 
Rembrandthuis te koop. 
Rembrandt in zwart-wit wist ook de scholen te 
bereiken. Dertien basisschoolklassen hebben 
de tentoonstelling bezocht, waarvan vier 
inclusief de cursus etsen van Petra Smits. 
Daarnaast hebben vier MAS-stagiaires een 
vlog over de tentoonstelling gemaakt die het 
uitzonderlijk goed deden op social media.  

  
Collectioneur Jaap Mulders tijdens een Meet&Greet 
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Vervolg tentoonstellingen en exposities 

►Door het doel geraakt. Beelden van 
Nelson Carrilho 
3 september 2017 t/m 7 januari 2018  
Tot en met 7 januari 2018 was in de 
museumtuin Door het doel geraakt te zien, een 
expositie van de beelden van Nelson Carrilho 
(Curaçao, 1953). Carrilho’s figuratieve bronzen 
beelden onderzoeken de multiculturele 
samenleving. In de jaren 70 studeerde de 
kunstenaar aan de Academie der Beeldende 
kunsten, ‘Artibus’, in Utrecht en vanaf 1980 
werkt hij als beeldhouwer. Zijn werk bevindt 
zich o.a. in de collecties van de National 
Gallery of Art in Jamaica, het Radboud 
Ziekenhuis Nijmegen en Museum Norden in 
Duitsland. Voorbeelden van zijn opdrachten 
voor de openbare ruimte zijn Moeder Rots, 
ook bekend als het Kerwinmonument, in het 
Vondelpark en Dragers van Verre in het 
Westerpark in Amsterdam. De expositie van 
dynamische beelden en gelaagde vormgeving 
vormde een prachtige combinatie met het 
zoekende en expressieve karakter van de 
etsen van Rembrandt.  

►John Wortel & Anne van der Waerden 
21 januari t/m 25 maart 2018 
Eenentwintig jaar na hun eerste duo-expositie 
in het Stedelijk Museum Vianen waren de 
werken van Vianees John Wortel (Laren, 1941) 
en Anne van der Waerden (Amsterdam, 1945) 
in de maanden januari, februari en maart weer 
gezamenlijk te zien op Voorstraat 97. Voor veel 
inwoners van Vianen was John Wortel, 
woonachtig achter de Lekpoort, een bekende. 
Na zijn opleiding aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten transformeerde Wortel; 
waar hij eerst figuratief werkte en de 
portretprijs won, ging hij al snel abstraheren. 
Leegstaande huizen en stenen dienden als 
onderwerp voor zijn olieverfschilderijen. 
Regelmatig zijn de realistische onderwerpen 
niet meer te herkennen en is het resultaat een 
spel van vooral geometrische vlakken, lijnen en 
ritmes in eindeloze variaties.Anne van der 
Waerden specialiseerde zich in de jaren zestig 
in keramiek aan de Rietveld Academie. Haar 
aardewerk toont een perfect evenwicht tussen 
vorm en huid (het glazuur), waardoor het de 
sfeer van oude culturen ademt. Vanaf 1974 
legde Van der Waerden zich ook toe op de 
glaskunst. De werken van beide kunstenaars 
waren in deze expositie te koop.In september 
ontvingen wij het verdrietige bericht van het 
overlijden van John Wortel.  

►AIRBRUSH, Simon Hartings 
21 januari t/m 25 maart 2018 
Gelijktijdig met John Wortel en Anne van der 
Waerden exposeerde Simon Hartings zijn 
airbrush in de kleine expositieruimte op de 
begane grond. De Viaanse Simon Hartings 
(1979) vertegenwoordigt een stroming die ook 
wel buitenstaanderskunst (‘outsider art’) wordt 
genoemd. Dit is kunst die buiten de bestaande 
kunstkringen ontstaat. De kunstenaars binnen 
deze stroming hebben zich vaak eigenhandig 
het vak aangeleerd en hebben geen opleiding 
aan een kunstacademie genoten. 
Simon is gediagnosticeerd met autisme. In zijn 
kindertijd tekent hij stillevens en vanaf zijn 16e 
legt hij zich toe op de airbrushtechniek, onder 
leiding van docent Marissa Oosterlee. Zijn 
onderwerpen zijn voornamelijk dieren en 
mensen, waarbij hij sjablonen gebruikt. In deze 
expositie presenteerde hij zijn werk voor het 
eerst aan het publiek.     

►Herman Brood 
8 april t/m 1 juli 2018 
Op zaterdag 29 augustus 1998 bracht 
Herman Brood een bezoek aan de Viaanse 
Voorstraat en schilderde toen een tiental 
portretten van Vianezen. Het publiek stond 
rijen dik voor de action painter die met een 
glas crème de menthe het grote schilderij 
getiteld Racismereet schilderde en daarna die 
tien portretten. Voor 500 gulden hadden 
inwoners van Vianen zich opgegeven voor 
zo’n portret. Het museum wilde deze 
portretten twintig jaar later voor het eerst bij 
elkaar brengen voor een tentoonstelling over 
Herman Brood. En dat lukte. Naast deze 
portretten waren in de tentoonstelling unieke 
schilderijen en zeefdrukken van de Herman 
Brood Experience in Zwolle te zien. 

      !
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Vervolg van tentoonstellingen en exposities


Tussen 1985 en 2001 heeft Herman Brood 
ruim vijf duizend schilderijen gemaakt. Brood 
kende een grote productie. Onder invloed van 
aanzienlijke hoeveelheden drank en drugs 
werkte hij in hoog tempo met spuitbussen, 
injectienaalden met Oost-Indische inkt, 
viltstiften, acrylverf, sjablonen en verfrollers. 
Soms maakte hij acht tot tien schilderijen 
achter elkaar. Door zijn wilde levensstijl en 
innemende persoonlijkheid werd de rock-‘n-
rollster en action painter een graag geziene 
gast in de media. Na zijn zelfmoord in 2001 
groeide de erkenning voor zijn werk binnen de 
Nederlandse musea.   
Deze tentoonstelling trok bezoekers uit het 
hele land en de zoektocht naar de tien Viaanse 
portretten werd gretig opgepikt door de 
regionale media RTV-Utrecht, het AD/UN, Het 
Kontakt en De Molenkruier. De Herman 
Broodmerchandise in de winkel verkocht ook 
zeer goed. Drie Saturday Nights, avonden 
gevuld met Broods muziek, waren uitverkocht 
bezocht en de cursus Schilderen in de stijl van 
Herman Brood onder leiding van Catherine 
Gathier sloeg ook goed aan. 

►Kroonjuwelen van Jan Blanken  
18 juli t/m 28 oktober 2018 
Een van de bekendste inwoners van Vianen is 
de waterstaatkundige van nationale betekenis, 
Jan Blanken (1755-1838). De tentoonstelling 
Kroonjuwelen van Jan Blanken maakte deel uit 
van het themajaar WATER in Vianen en werd 
geopend op de dag dat het Jan 
Blankenmonument onthuld werd en een 80 
km lange fietsroute  langs waterwerken van 
Blanken in de regio gelanceerd werd. 

Onze tentoonstelling wierp licht op de 
nationale, regionale en lokale betekenis van 
Jan Blanken en werd gerealiseerd met 
bruiklenen uit de grote Nederlandse musea als 
het Rijksmuseum, het Maritiem Museum en 
het Centraal Museum. In eerste instantie zou 
de Jan Blankententoonstelling tot en met 16 
september getoond worden, maar wegens 
grote belangstelling werd deze zes weken 
verlengd.  
Voor kinderen was er in de herfstvakantie een 
speciale Museumkids aan de tentoonstelling 
gekoppeld waarbij kinderen een boot maakten 
die kan varen.  

►Goodbye Vianen! Topstukken uit de 
gemeentecollectie 
18 november 2018 t/m 6 januari 2019 
De laatste tentoonstelling van het jaar was de 
afscheidstentoonstelling Goodbye Vianen! 
waarbij stilgestaan werd bij de fusering van de 
gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen in de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. 
Topstukken uit de prachtige Viaanse 
kunstcollectie, waarvan sommige stukken 500 
jaar oud zijn, werden uit de kluizen van de 
gemeente gehaald.  

De basis van deze uitzonderlijke kunstcollectie 
zijn de kunstvoorwerpen van de adellijke 
familie Van Brederode die van 1418 tot 1679 in 
Vianen de scepter zwaaide. De nalatenschap 
van dit geslacht bevat een aantal nationale 
topstukken: het stadsgezicht van Vroom, het 
eerste ruiterportret van de Noordelijke 
Nederlanden met Reinoud III en de portretten 
van Jan van Ravesteyn. Daarnaast werden 
blinkend zilverwerk, delicate Aziatica en 
dierbare satijnen kledingstukken getoond. Al 
vervagen de grenzen van Vianen, de rijke 
historie blijft. 

        !  
        foto Hennie Marks 
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b.  Cursussen 

Het Stedelijk Museum Vianen bood in 2018 
verscheidene kunstgeschiedeniscursussen 
aan in samenwerking met de KLU en 
workshops onder leiding van Petra Smits en 
Catherine Gathier. Deze konden stuk voor stuk 
rekenen op veel inschrijvingen.  

►Etsen als Rembrandt 
3 januari 2018 
In de kerstvakantie konden kinderen met hun 
(groot)ouders op 3 januari de Hele dag etsen 
onder leiding van Petra Smits. Kinderen 
konden zo op een laagdrempelige manier 
kennis maken met de beginselen van de 
techniek die Rembrandt wereldberoemd heeft 
gemaakt: krassen, arceren, ininkten, afslaan 
en afdrukken. Vijfentwintig kinderen met 
(groot)ouders maakten gebruik van deze 
gelegenheid. 

►Inleiding Kunstgeschiedenis 
Februari, maart en april 2018   
Docente Yvonne Hilgenkamp doceerde in acht 
donderdagavonden de belangrijkste stijlen en 
periodes van de kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid tot de moderne kunst. De 
cursus was met 37 deelnemers een groot 
succes.  

►Schilderen in de stijl van Herman Brood 
17 april 2018 
Onder leiding van Catherine Gathier voerden 
cursisten op 17 april een onderwerp naar 
eigen keuze uit in de stijl die zo kenmerkend is 
voor Herman Brood. Spontane snel 
neergezette toetsen, woorden die het beeld 
versterken, soms met gebruik van 
eigengemaakte sjablonen, spetters en 
krachtige vormen. Vaak primair kleurgebruik en 
de figuren teruggebracht tot hun absolute 
essentie. 

►Symboliek in de kunst 
November en december 2018 
Bij het bestuderen van kunst komen er allerlei 
vragen aan de orde over de ‘beeldtaal’. In de 
KLU-cursus Symboliek leerden cursisten niet 
alleen symbolen, personificaties, allegorieën en 
zinnebeelden te herkennen, maar werden 
vooral de verschillende interpretaties van 
beeldtaal door de eeuwen heen gevolgd. Barry 
Heinrichs doceerde de cursus aan 22 
deelnemers in het museum op zes avonden in 
de maanden november en december. 

c.  Educatieve projecten 

►Op stap met Jet en Jan, jong in 1910 
Het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) heeft 
het project Jet en Jan, jong in 1910 ontwikkeld 
om kinderen in contact te brengen met het 
cultureel erfgoed in de eigen omgeving. Het 
museum heeft onder leiding van coördinator 
Ansje in ’t Veld en haar educatieteam in het 
voorjaar van 2018 elf groepen 5 van negen 
basisscholen uit Vianen, Lexmond, Ameide, 
Hei- en Boeicop en Leerbroek ontvangen. In 
totaal hebben 250 leerlingen en 71 
volwassenen (onderwijzers en begeleiders) dit 
jaar meegedaan met Jet en Jan. 

►Educatie bij tentoonstellingen 
In februari kwamen 44 leerlingen van het 
Oosterlicht voor de tentoonstelling van John 
Wortel en Anne van der Waerden. Als eerste 
kregen de leerlingen een rondleiding door het 
museum met een uitleg over de kunst van 
John Wortel en een aantal doe-opdrachten. 
Vervolgens gingen zij Vianen in voor 
stadswandeling. Tijdens de wandeling werden 
de leerlingen uitgedaagd om, in de geest van 
John Wortel, met andere ogen naar de hun 
bekende omgeving te kijken en deze abstract 
in beeld te brengen. Aansluitend werd de 
leerlingen een etsworkshop aangeboden 
waarbij zij een vooraf gemaakte schets 
uitwerkten in de etstechniek. 

►Museumkids 
In 2018 is in samenwerking met Puck de Haan 
en Petra Smits twee keer Museumkids 
georganiseerd. Op 3 januari konden kinderen 
de Hele dag etsen op de museumzolder met 
gekleurde inkt en een echte drukpers. 
Vijfentwintig kinderen met (groot)ouders 
schoven aan. 

Bij de tentoonstelling De kroonjuwelen van Jan 
Blanken organiseerden Puck en Petra op 20 
oktober de workshop Maak een boot die kan 
varen waar acht kinderen aan deelnamen.  

Ook de traditionele Paasknutsel was dit jaar 
weer succesvol. Wij konden rekenen op 
zeventien kinderen. Met al deze activiteiten 
kreeg het museum volop aandacht in de 
regionale bladen het Kontakt en de 
Molenkruier. 
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►25 mei 
DE TAMINO’S (René Vermaes, Giovanni Barten, 
Marc van Hoof) 
Zij speelden muziek van de grote 3 (Georges 
Brassens, Jacques Brel en Léo Ferré) maar ook van 
Edith Piaf, Julien Clerc, Juliette Gréco en een paar 
eigen stukken. Onder de bezielende leiding van 
muzikale duizendpoot René Vermaes werd het weer 
een avond genieten. 

►31 augustus 
CHANSONS VAN SCHOONHEID & TROOST 
(Britta Maria, Maurits Fondse, Hermine Deurloo) 
Britta Maria (zang), Maurits Fondse (piano, zang) en 
Hermine Deurloo (chromatic harmonica) bezingen het 
leven in al haar facetten, de liefde , de hoop, maar 
ook de pijn en de teleurstelling, het gewone en het 
bijzondere. Van opzwepend levensgeluk naar diepe 
ontroering. 

►27 september 
STANZA (Erik van Dijck, Jos van Oorschot, 
Kees de Wit, Ruud Sempel) 
Met ‘Stanza zingt en speelt Willem Wilmink’ brachten 
zij een een programma vol verwondering, 
vertedering, lust en vrolijkheid. Nergens zijn Wilminks’ 
teksten hoogdravend of clichématig. Wilmink slaat 
steeds de spijker daar waar je hem moet raken, 
namelijk op de kop. 

►26 oktober 
ROSE-ÎLE  (Toetie Rijnaard, Theo Worm, Gérard 
Baldeo, Nico Hoogland) 
Rose-île bracht o.a. tango's, rumba's, walsen en 
luisterliedjes in het Frans, Spaanstalig uit Zuid-
Amerika, Duits en Jiddisch. Vrolijke en 
melancholische melodieën alsook ritmische 
nummers. Een caleidoscoop aan muziekstijlen. Zij 
creëerden een intieme sfeer van romantiek en 
melancholie. 

►30 november 
BENDER (Bert Vissers, Tom Bak, Jos Caspers, 
Rodney Calis) 
Hun nieuwe liedjesprogramma getiteld ‘Broos’ gaat 
over kwetsbaarheid in al haar facetten. Niet alleen de 
songteksten zijn direct en eerlijk, ook Bender zelf 
stelt zich kwetsbaar op door niet de gebaande 
paden te bewandelen. Zij vinden telkens weer 
zijwegen met nieuwe horizonten. 

 

      d.  AvondextrA 

Evenals voorgaande jaren mocht de serie 
AvondextrA zich ook afgelopen jaar verheugen 
op grote belangstelling van onze donateurs. 
Van negen gevarieerde muzikale avonden 
waren zij getuige:  

	  
►26 januari 
DE FORMICA’S (Carole Hoedemaker, Natalie 
Wilcox, Paul Biemans, Ewoud Plate, Nigel 
Wilcox) 
Nederlandstalige liedjes uit de 50-er en 60-er jaren 
van de vorige eeuw werden gloedvol vertolkt. Hun 
muzikale interpretatie, presentatie en attributen 
brachten het publiek terug in die onbezorgde tijden 
van advocaat met slagroom, bloemetjesjurken en 
formica keukentafels.   

!  

►23 februari 
VAN MUNSTER & MIGNACO (Elly van 
Munster, Valeria Mignaco) 
Dit duo verzorgde een even gevarieerde als 
evenwichtige klassieke muziekavond, helemaal 
toegesneden op de akoestiek en intimiteit van onze 
schuilkerk. De Argentijnse sopraan Valeria Mignaco 
vertolkte hun repertoire op zeer expressieve wijze, 
begeleid door luitiste Elly van Munster.  

►23 maart 
THE MASONS AND LAUT (Jessie en Sophia 
Mason, Jack van Asdonck e.a.) 
Jong Viaans zangtalent, gecombineerd met 
professionals van de band Air Laut, verzorgde een 
sprankelende avond. Een avond met twee 
gezichten en toch een eenheid, dankzij het gekozen 
repertoire in combinatie met de tweestemmige zang 
van de Mason Sisters. 

►20 april 
DE ANDERSONS  (Anna Âgren, Roel Dullaart)                                                                                   
Met hun programma 'Hier Dooft Niets’  brachten zij 
een hartstochtelijk en humoristisch concert waarmee 
ze ten strijde trekken tegen de onverschilligheid en 
een liefdevolle oproep doen tot verwondering. Dat 
lukte zeker mede dankzij hun muzikale hoogstandjes 
en poëtische pareltjes. 
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 e.  Activiteiten gedurende het jaar 

►Januari 
03 - workshop etsen Petra Smits 
19 - opening expo Simon Hartings 
20 - opening expo Wortel/ V.d. Waerden 
30 - workshop etsen Petra Smits 

►Februari 
02 - museumbezoek Oosterlicht College 
13 - bijeenkomst Boaz Beheerfonds 
23 - cursus KLU 
28 - bijeenkomst Probus 
28 - kick off bijeenkomst Toneelroute 

►Maart 
01 - cursus KLU 
08 - cursus KLU 
15 - cursus KLU 
21 - paasknutselen 
25 - Finissage expo Wortel/ V.d. Waerden 

►April 
07 - opening expo Herman Brood 
12 - cursus KLU 
17 - bijeenkomst Volkstuinvereniging 
17 - schildercursus o.l.v. Petra Smits 
19 - cursus KLU 
25 - cursus KLU 
25 - bijeenkomst Historische Vereniging 
28 - Saturday Night met Bertus Borgers i.h.k. 
van expo Herman Brood 

►Mei 
03 - cursus KLU 
12 - Saturday Night met de Herman Brood 
Tribute Band ‘YadaYada’ 

►Juni 
09 - Saturday Night met dj Speedo 

►Juli 
17 - opening expositie Jan Blanken 

►Augustus 
08 - bijeenkomst Bosma 
11 - bijeenkomst Rotary 

►September 
03- bijeenkomst Heerensociëteit 
08 - Open Monumentendag 
09 - Open Monumentandag 

►Oktober 
16 - bijeenkomst Lions Club 
17 - bijeenkomst Historische Vereniging 
18 - lezing over Amaliastein door Iet Wouters 
20 - museumkids 

►November 
08 - cursus KLU 
15 - cursus KLU 
17 - opening expo Goodbye Vianen 
22 - cursus KLU 

►December 
06 - cursus KLU 
12 - bijeenkomst Vrouwenclub 
13 - cursus KLU 
20 - cursus KLU 
21 - Kerst in Vianen 
22 - Kerst/Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers 
SMV 

            
              

    !  
►17 juli: opening van de tentoonstelling Kroonjuwelen 
van Jan Blanken met v.l.n.r.: gastconservator Chris Will, 
burgemeester Wim Groeneweg en Directeur-generaal 
Rijkswaterstaat Michèle Blom.
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►Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)  
Het museum schakelt deze instelling in voor 
de uitvoering van het project “Jet en Jan, jong 
in 1910”. Een educatief project voor leerlingen 
van groep 5 van basisscholen. Voorts 
organiseert Landschap Erfgoed Utrecht 
regelmatig interessante workshops en verzorgt 
zij trainingen. 

►Grote Kerk Vianen 
Met het bestuur van de Grote Kerk bestaan 
goede contacten. 
Het beleid is erop gericht de samenwerking te 
intensiveren. Een verruiming van de 
openingstijden van de kerk is daarbij 
uitgangspunt. Daarmee kunnen meer mensen 
uit Vianen en daarbuiten kennismaken met het 
Praalgraf, dat een van de belangrijkste 
toeristische hoogtepunten is van Vianen. Ook 
zijn er met regelmaat raakvlakken in de vorm 
van culturele evenementen en exposities in de 
Grote Kerk. 

►Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-
Utrecht 
Het Regionaal Historisch Centrum in Wijk bij 
Duurstede heeft het beheer van het zgn. 
“platte historische archief” van de (voormalige) 
gemeente Vianen (documenten, kaarten, 
prenten e.d.). Bij de herinrichting van de 
benedenverdieping van het museum, die naar 
verwachting in april 2019 wordt opengesteld, 
zal de historie van Vianen intensiever worden 
belicht. Daarbij is het goede contact met het 
Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-
Utrecht zeker van nut. 
   
►Ondernemersvereniging Vianen 
Het museum is lid van de 
ondernemersvereniging. In 2018, met uitloop 
in 2019, is het straatwerk van de Voorstraat 
geheel op de schop gegaan. Het museum 
doet mee aan het gezamenlijk verfraaien van 
het straatbeeld. Zo hebben we fraaie 
stoeppalen laten produceren naar historisch 
model. Naar verwachting zullen de palen in het 
eerste kwartaal van 2019 worden geplaatst.  

  
      

f.  Samenwerkingsverbanden 

►Historische Vereniging “Het Land van.                      
Brederode” 
Het museum onderhoudt zeer goede 
contacten met de Viaanse Historische 
Vereniging “Het Land van Brederode”. Ook 
veel vrijwilligers van het museum nemen deel 
aan de activiteiten van de historische 
vereniging. De opening in 2019 van de 
historische opstelling op de 
benedenverdieping van het museum brengt 
beiden nog dichter bij elkaar. 

►Lidmaatschap SKER                                   
Het museum participeert in de Stichting Kunst 
en Erfgoed Rivierenland. Dit is een 
samenwerking tussen zeven musea. Naast 
ons museum zijn dat het Vreeswijks Museum, 
museum De Warsenhoeck (Nieuwegein), 
Museum Dorestad (Wijk bij Duurstede), 
Stadsmuseum IJsselstein, het Gorcums 
Museum en het Flipje en Streekmuseum Tiel. 
Het oorspronkelijke doel van de samenwerking 
is te komen tot gezamenlijke exposities over 
onderwerpen die de gemeenten in 
Rivierenland gemeenschappelijk hebben. Deze 
doelstelling is een beetje verwaterd. De 
participerende musea hebben echter 
uitgesproken wel te hechten aan het laten 
voortbestaan van deze samenwerking. Daarbij 
wordt het belang van het onderlinge contact 
over museale onderwerpen groter geacht dan 
het gezamenlijk organiseren van 

►Lidmaatschap van de Museumvereniging  
De Museumvereniging is een sterke 
brancheorganisatie die de politiek niet schuwt. 
De vereniging organiseert de uitgave van de 
Museumkaart in opdracht van de Stichting 
Museumkaart. Halfjaarlijks is er een Algemene 
Ledenvergadering.  

    

�
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g.  Het VVV-agentschap/ Museumwinkel 

Het VVV-agentschap 

Bemensing 
De coördinatie van het VVV agentschap werd 
in 2018 voortgezet door Karin Sluyzer, 
aangesteld en aangestuurd door de Gemeente 
Vijfheerenlanden. Daarnaast heeft zij een rol in 
het citymarketingteam van Vrijstad Vianen.  
Naast de coördinator zijn er met name 2 
vrijwilligers actief inzake de operationele 
organisatie. Er is dit jaar een derde vrijwilliger 
bijgekomen. 
Samen met vele andere (museum-)vrijwilligers 
doen zij het reguliere balie-VVV werk, en 
inspireren en informeren zij de toerist, de 
recreant en nadrukkelijk ook inwoners van 
Vijfheerenlanden om van landschappelijke, 
cultuurhistorische en eigentijdse voorzieningen 
en activiteiten gebruik te maken en te 
genieten. De coördinator vormt met de 3 
actieve vrijwilligers het VVV-team. Dit team is 5 
keer samengekomen voor overleg.  

Werkzaamheden in 2018 

1 Aandacht voor gastheerschap  
Het gastheerschap van Vianen staat of valt 
met de inzet en klantvriendelijkheid van de 
vrijwilligers. De coördinator vrijwilligers houdt 
de vrijwilligers gemotiveerd door ze te steunen 
waar nodig, betrokkenheid te tonen en te 
voorzien van informatie. Daarvoor is er een 
tablet en een prikbord aangeschaft.  

2 Kennisvergaring vrijwilligers 
We deden 2 excursies. Er kwam een nieuwe 
fietstocht uit: de Jan Blankenroute. Deze route 
werd onder begeleiding georganiseerd voor de 
vrijwilligers. 13 vrijwilligers deden mee. Tevens 
was er een excursie naar de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in samenwerking met VVVV 
Kromme Rijnstreek. Hier deden 5 vrijwilligers 
aan mee.  
Door de korte lijnen met citymarketing is er bij 
de baliemedewerkers meteen kennis van de 
activiteiten in Vianen, met name van de extra 
activiteiten van het themajaar. De VVV fungeert 
als vertekpunt voor deze uitingen. Ook was er 
2x sprake van ticketing voor evenementen.  

3 Actieve streekpromotie en werving toeristen 
In samenwerking met citymarketing Vrijstad 
Vianen is er veel gedaan aan promotie voor 
Vrijstad Vianen. Het waterjaar is een 
campagne van citymarketing Vianen, waarin er 
vele activiteiten en evenementen met het 
thema ‘water’ worden georganiseerd voor 
allerlei doelgroepen.  

Elke activiteit of evenement zorgt voor zijn 
eigen promotie. Het citymarketing team heeft 
overkoepelend publiciteit voor het themajaar 
gegenereerd via A0 borden langs de weg, via 
vele artikelen en advertenties in kranten en 
magazines, via flyers en natuurlijk online. 
Er is online ingezet op de sociale media en een 
nieuwe website. Vanaf juni 2018 is de nieuwe 
website online en heeft het maandelijks tussen 
de 1000 en 1500 bezoekers. 

Door inzet op Facebook is het aantal volgers 
vergroot met 400. Instagram is een nieuw 
ingezet medium en heeft nu een aantal volgers 
van 396. Het twitteraccount bestond al een 
aantal jaren en het aantal volgers is stabiel 
gebleven. Aan het recreëren in Vianen en 
omstreken wordt wekelijks aandacht besteedt 
via de genoemde media. Natuurlijk is het doel 
om te groeien in volgers en bezoekers van de 
website. In 2018 is er in ieder geval een 
fantastische start gemaakt. 

Ook is er samenwerking met Regio Utrecht 
marketing. Op hun (meertalige) website 
www.visitutrechtregion.nl worden activiteiten in 
Vianen gepromoot en uitgelicht. 
In mei stond de VVV met een kraam op een 
regionale markt: de Zomerweide in Hoef en 
Haag. 

                

     !

http://www.visitutrechtregion.nl/
http://www.visitutrechtregion.nl/
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Vervolg VVV-agentschap/werkzaamheden


4 Bezoekersregistratie 
In samenwerking met het museum en 
citymarketing wordt de herkomst van 
bezoekers bijgehouden. Dit formulier is 2x 
aangepast naar gelang de ontwikkelingen van 
de registratie. De registratie gebeurt door de 
vrijwilligers en is niet een waarheidsgetrouwe 
berekening van de bezoekers, maar geeft een 
indicatie.  
Over heel 2018 zijn er 1119 bezoekers voor de 
VVV geregistreerd en 2765 voor het museum. 
De VVV en het museum krijgen de meeste 
bezoekers uit Vianen. Voor de VVV komen er 
iets meer bezoekers van buiten de regio dan 
van binnen de regio.  

De Museumwinkel 
De eerste tentoonstelling waarbij we 
toepasselijke artikelen (merchandise) 
verkochten in de museumwinkel was 
Rembrandt in zwart-wit. Tot de laatste week in 
januari zijn er boeken, sleutelhangers, mokken, 
opschrijfboekjes, servetten en zelfs popjes van 
Rembrandt en Saskia verkocht.  

Ook bij de tentoonstelling Herman Brood was 
van alles te koop. Er zijn heel wat artikelen, 
waaronder veel reproducties verkocht. De 
broodplank bleek eveneens een gewild item.  

Bij de tentoonstelling Kroonjuwelen van Jan 
Blanken was het boek ‘Jan Blanken en de 
Vijfheerenlanden’ snel uitverkocht. Deze 
beperkte oplage was een uitgave van de 
Stichting Jan Blanken en door hen aan het 
museum beschikbaar gesteld.  

In het laatste kwartaal van het jaar is Andrie de 
Graaff de nieuwe collega voor de winkel ter 
assistentie bij onder andere de inkoop, indeling 
en presentatie van de artikelen. 

Een punt van aandacht is een procedure om in 
de toekomst de artikelen van de 
museumwinkel beter en actueler te gaan 
presenteren op onze website. 

4. BESTUUR, PERSONEEL EN     
    ORGANISATIE  

Het bestuur van de Stichting Stedelijk Museum 
Vianen bestaat uit vertegenwoordigers van de 
bevolking van Vianen die hun kennis en kunde 
belangeloos inzetten. 

4.1 Bestuurssamenstelling 
In de loop van het verslagjaar is de 
samenstelling van het bestuur gewijzigd. De 
bestuursperiode van de secretaris, de heer 
Frans Wessels, liep af en hij was (mede in het 
kader van de Governance Code Cultuur) niet 
meer herbenoembaar. Het bestuur is versterkt 
met de heer Peter Versluijs in de functie van 
secretaris.  

Eind 2018 werd de voorzitter, Klaas de Zwaan, 
gekozen tot raadslid van de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. Bij zijn kandidaatstelling had 
hij al aangekondigd dat, wanneer hij in de 
gemeenteraad zou worden gekozen, hij zijn 
bestuursfunctie bij het museum neer zou 
leggen om elke schijn van 
belangenverstrengeling te vermijden. Een en 
ander geheel in lijn met de geest van de 
Governance Code Cultuur. 

Aan het eind van het verslagjaar is de 
bestuurssamenstelling als volgt  : 
►Klaas de Zwaan (voorzitter)	  
►aftredend: 2019 (i.v.m. verkiezing in 
►gemeenteraad)  
►Arjen Cuijpers (vice voorzitter)	  
►aftredend: 2021 (herbenoembaar) 
►Peter Versluijs (secretaris)	 	  
►aftredend: 2022 (herbenoembaar) 
►Theo van Vliet (penningmeester) 	 
►aftredend: 2020 (herbenoembaar) 
►Joke Buwalda-Wolters (lid)	 	  
►aftredend: 2020 (niet herbenoembaar) 

In verband met de te verwachten verkiezing 
van Klaas de Zwaan heeft het bestuur 
gesproken over een tweetal wijzigingen in de 
samenstelling. Als eerste zou Arjen Cuijpers 
binnen het bestuur de taak van voorzitter op 
zich nemen. En tevens zou de heer Jos Smit 
toetreden tot het bestuur in de functie van 
vice-voorzitter. Tijdens de bestuursvergadering 
van 13 februari 2019 zijn deze voorgenomen 
besluiten geformaliseerd. 
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Vervolg bestuur, personeel en organisatie


Het bestuur staat er echter niet alleen voor. 
Karin Sluyzer is als coördinator betrokken bij 
de VVV-activiteiten binnen het museum. Als 
adviseur op dat terrein neemt zij deel aan de 
bestuursvergaderingen. Gerben Stel adviseert 
en ondersteunt het bestuur op het vlak van 
publiciteits- en promotieactiviteiten. Daarnaast 
is hij de drijvende kracht achter de 
kleinkunstbijeenkomsten onder de naam 
AvondextrA. Ook Gerben Stel is vaak 
aanwezig bij de bestuursvergaderingen. 

Thea Altman voert de financiële administratie 
van het museum  en is daarmee een 
waardevolle steun voor de penningmeester.  
Ineke Leenaars is de steun en toeverlaat voor 
het bestuur op het vlak van de inzet van 
vrijwilligers. Verder zijn Gerrit van Dienst en Gé 
Timmer het bestuur behulpzaam met 
respectievelijk  IT-werkzaamheden en social 
media. Met ingang van 2019 zal Nolda Florie 
het bestuur en Gé ondersteunen bij de content 
voor de website. 

Het technisch team verzet veel werk bij de 
wisseling van tentoonstellingen. Zeker, zoals bij 
Jan Blanken, wanneer het raam uit de 
voorgevel moet worden verwijderd om grote 
objecten binnen te krijgen. Daarnaast zijn ze 
betrokken geweest bij de aanpassingen in de 
keuken en de plaatsing van apparatuur in het 
kader van klimaatbeheersing. Het technisch 
team wordt geleid door Joop van Santen. 

Tenslotte werd het bestuur bij haar 
beleidswerkzaamheden geadviseerd door 
Afiena van IJken-van Zanten (conservator). 

De ruimte ontbreekt om hier alle vrijwilligers die 
zich structureel of incidenteel inzetten voor het 
museum te noemen. Maar ieders inzet is van 
belang en het bestuur heeft bijzonder veel 
waardering voor alle hulp. 

De leden van het bestuur van de Stichting 
Stedelijk Museum Vianen en de vrijwilligers van 
het museum ontvangen geen geldelijke 
beloning. 

4.2 Bestuursactiviteiten  
Bestuursvergaderingen. 
In 2018 is het bestuur elf keer bijeen geweest. 
Daarbij is met name veel aandacht besteed 
aan: 
►de professionalisering van de organisatie, 
inclusief vrijwilligers; 
►de professionalisering van de 
expositieruimte, met name het binnenklimaat; 
►de inrichting van de tuin (achter) en 
stoeppalen (voor); 
►de realisatie van de hoofdtaak zijnde de 
museumfunctie in de vorm van het organiseren 
van zeer wisselende exposities. 

Gemeentelijke contacten. 
Het afgelopen jaar zijn er verschillende 
contacten geweest met de gemeente Vianen. 
Er was zowel contact met de burgemeester, 
de heer Wim Groeneweg, als met de 
verantwoordelijke wethouder, de heer Marcel 
Verweij. De contacten zagen toe op financiële 
afspraken en verrichtten de openingen van de 
duo-expositie van Anne van der Waerden & 
John Wortel samen met Simon Hartings en de 
expositie Kroonjuwelen van Jan Blanken. 

In de gemeenteraad is een schrijven 
ingebracht van de hand van de conservator en 
tijdens de raadsvergadering is deze 
ingesproken door de voorzitter. Deze acties 
vonden plaats om het college en de raad te 
informeren voorafgaande aan de 
besluitvorming over de aanwending van de 
nalatenschap van de heer De Villiers 
Rooseboom. Deze nalatenschap was in 
handen van de gemeente gelegd met de 
opdracht deze aan te wenden om kunst te 
behouden en tentoon te stellen.  

Op ambtelijk niveau is contact geweest over 
de uitvoering van diverse afspraken. 

Als onderdeel van het thema Waterjaar heeft 
het museum de tentoonstelling de 
Kroonjuwelen van Jan Blanken georganiseerd. 
In het kader van het Waterjaar zijn er 
contacten geweest met de gemeente en met 
de Stichting Jan Blankenmonument. 



14


 Vervolg 4.2 Bestuursactiviteiten


De onthulling van het informatieve monument 
aan de Jan Blankenweg en de opening van de 
tentoonstelling werd gedaan door de 
directeur-generaal van Rijkswaterstaat, 
mevrouw Michèle Blom, samen met de 
burgemeester van Vianen, de heer Wim 
Groeneweg. Ter gelegenheid van de onthulling 
en de expositie is het boek 'Jan Blanken en de 
Vijfheerenlanden' geschreven dat te koop was 
in de museumwinkel. 

Ook was er weer een groots opgezette 
toneelroute binnen dit thema waarbij ook het 
museum als toneellocatie diende. In het kader 
van het waterjaar kreeg de VVV-balie in het 
museum veel aanloop van fietsers die vroegen 
naar de Jan Blankenfietsroute. 
  
4.3 Personeel 
Het museum had in 2018 een conservator in 
vaste dienst voor 20 uur in de week (0,5 fte). 
Deze positie wordt sinds 1 februari 2015 
bekleed door mevr. Afiena van IJken-Van 
Zanten. 
Personeelsbeleid 
In 2018 is (conform het Beleidsplan) 
vormgegeven aan: 
Nota Personeelsbeleid,  
waarin omschreven staat: 
►met wie we het werk doen (functie-    
omschrijvingen Dagverantwoordelijke en 
Baliemedewerker zijn nieuw ontwikkeld); 
►hoe doen we het werk (inwerkprogramma,    
verzekering, beleid ongewenst gedrag); 
►hoe volgen we elkaar (communicatie, 
jaargesprekken, vergaderingen etc.) 
Veiligheidsbeleid 
Het veiligheidsbeleid heeft opnieuw vorm 
gekregen. 
Handboek voor de vrijwilliger 
Ook het handboek heeft een update 
ondergaan. 

4.4 Vrijwilligers 
Wij (inclusief VVV) kunnen niet zonder de 
onverminderde inzet van onze vrijwilligers en 
gelukkig konden wij in 2018 weer rekenen op 
een groot aantal van hen: in totaal (excl. 
bestuur) 70! Om nieuwe vrijwilligers aan te 
trekken  werd wederom gebruik gemaakt van 
het online platform “Vianen voor Elkaar”, en 
van social media. Dit resulteerde in het 
aanstellen van acht nieuwe vrijwilligers. 

Conform het Personeelsplan werd ook contact 
gezocht met “Werk en Inkomen Lekstroom”, 
hetgeen resulteerde in twee nieuwe 
proefplaatsingen van medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Helaas 
resulteerden deze proefplaatsingen niet in 
definitieve aanstellingen als vrijwilliger. 
Jammergenoeg zijn ook 8 vrijwilligers in 2018 
gestopt met hun werkzaamheden. 

In het voorjaar van 2018 werden met 
nagenoeg alle vrijwilligers 
voortgangsgesprekken gevoerd. Dit werd als 
positief ervaren en resulteerde in diverse 
verbeterpunten, zowel voor vrijwilligers als 
bestuur en voor het optimaliseren/
professionaliseren van de werkzaamheden. 

Op 5 januari werd  voor alle vrijwilligers een 
nieuwjaarsreceptie georganiseerd, op 12 
februari was er een informatiebijeenkomst over 
professionalisering van museum en VVV-
werkzaamheden, en op 16 juli vond een 
informatieavond over werk en leven van Jan 
Blanken plaats, in het kader van de expositie 
daarover in de zomer. Het jaar werd afgesloten 
met een Kerstbijeenkomst op 22 december. 

4.5 Sponsoring 
In 2018 mochten wij ons wederom verheugen 
in de sponsoring door de Rabobank.Voorts 
hebben wij zes zogenaamde “Vrienden van 
het Museum”. Tot slot prijzen wij ons gelukkig 
met een aantal bedrijven die ons sponsoren  
in natura”. 

                     !  

4.6 Donateurs 
Aan het eind van het verslagjaar hadden wij 
291 donateurs. 
In 2018 mochten wij 22 nieuwe donateurs 
verwelkomen. Helaas moesten wij ook 
afscheid nemen van 12 donateurs.  
Per saldo dus een groei van 10 donateurs en 
dat is heugelijk nieuws. Want zonder 
donateurs en sponsoren kunnen wij ons werk 
niet doen. 
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    4.7 Publiciteit 
Ter ondersteuning van diverse activiteiten werd 
in eigen beheer promotioneel drukwerk 
gemaakt. Dit gebeurde in de vorm van posters, 
leaflets en flyers. 

Voor twee exposities werd een speciale folder 
gemaakt, te weten John Wortel & Anne van der 
Waerden en Kroonjuwelen van Jan Blanken 

In de maanden januari, maart, juni en november 
verscheen een Nieuwsbrief ten behoeve van 
informatie naar onze donateurs.  

Tevens verscheen er maandelijks een 
informatiebulletin speciaal gericht op al onze 
vrijwilligers onder de alleszeggende titel 
‘Voornaam Nieuws van de Voorstraat 97’. 
Daarin worden diverse wetenswaardigheden en 
besluiten gecommuniceerd.  

Door de diverse flankerende activiteiten bij de 
tentoonstellingen werd de internetsite 
regelmatig geactualiseerd, om gegevens van 
lezingen, cursussen, presentaties en foto’s up-
to-date te houden. Verder werd via de sociale 
media - facebook en twitter - het publiek op de 
hoogte gehouden van diverse ontwikkelingen 
en nieuwtjes.  

Over free-publicity in de lokale bladen hebben 
we niet te klagen. Ze besteedden vrijwel altijd 
aandacht aan de berichten die wij hen ter 
beschikking stelden. Het Utrecht-katern van het 
AD en RTV-Utrecht verzorgden een enkele keer 
een wat grotere reportage. Met name de 
Herman Brood tentoonstelling kreeg daarin 
extra aandacht. 

De tentoonstelling Kroonjuwelen van Jan 
Blanken kreeg reportages in special interest 
bladen, zoals in ‘Rondje Regio’ en bladen 
gelieerd aan waterbouwkunde. Ook voor Anne 
van der Waerden verscheen een artikel in het 
blad ‘Glas’ en uiteraard werden onze 
tentoonstellingen opgenomen in de gedrukte 
museumagenda van het Museumtijdschrift. 

Tevens waren er vermeldingen van onze 
tentoonstellingen op diverse internetsites, zoals 
bijvoorbeeld ‘Galeries’, ‘Museumserver’, 
’Expositiewijzer’ ‘Utrechtse Internet Courant’ en 
‘De Digitale Kunstkrant’. 

Wij hebben geen zicht op wat er eventueel in 
de landelijke media wordt gepubliceerd. De 
indruk is dat dat beperkt is; het blijft moeilijk 
om daarin free-publicity te genereren. Dat 
geldt eveneens voor de media die in de ons 
omringende gemeenten als bijvoorbeeld 
IJsselstein, Houten, en Culemborg verschijnen. 
Die nemen geen informatie op van buiten hun 
verzorgingsgebieden.  

Sinds de Viaanse krant ‘De Vijfheerenlanden’ 
is opgenomen in ‘De Molenkruier’, verschijnt 
ons nieuws ook in Nieuwegein. Afgelopen jaar 
zijn daarin veel artikelen verschenen hetgeen 
ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de verdere 
uitbouw van onze (naams-)bekendheid in die 
regio. 

Door de gemeentelijke herindeling verschijnt 
het weekblad ‘De Vijfheerenlanden’ per 1 
januari 2019 weer als zelfstandig huis-aan-
huisblad. Dit betekent dat wij de exposure in 
de gemeente Nieuwegein weer gaan missen.  

  

            !  
De lokale bladen plaatsten zeer geregeld artikelen        
over het museum en haar activiteiten.           
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5. RISICOMANAGEMENT 
	  

Het bestuur is zich bewust van de risico’s met 
betrekking tot het continueren van zijn 
activiteiten. 
De belangrijkste risico’s zijn: 

►Het onderhoud c.q. instandhouden van het 
historische pand waarin het museum is 
gehuisvest. Voor onderhoud is een voorziening 
aanwezig, hierop is de afgelopen jaren een 
beroep gedaan terwijl aanvulling uit het 
resultaat al enkele jaren niet mogelijk is. 
Derhalve dreigt op termijn uitputting van deze 
voorziening.  

►Beperkt vrij beschikbaar eigen vermogen, 
hiervan is 87,5% vastgelegd in onroerende 
zaken en inrichting, derhalve is er 12,5% (€ 
58.771) vrij beschikbaar om voorfinanciering 
en eventuele tekorten op exposities e.d. op te 
vangen.  

►Voor aanpassing aan de huidige eisen die 
aan het museum worden gesteld, is 
gealloceerde subsidie beschikbaar, uitvoering 
hiervan heeft voor een deel plaats gevonden in 
2018 en zal in 2019 volledig worden 
gerealiseerd. Tevens is in 2018 subsidie 
beschikbaar gesteld voor klimaatverbetering 
van het museum, de hieraan verbonden 
werkzaamheden zijn in 2018 voor een 
belangrijk deel gerealiseerd. De 
klimaatverbetering in het museum stelt ons in 
staat om ten behoeve van exposities 
belangrijke werken van anderen musea te 
lenen, dit brengt ook meer kosten met zich 
mee o.a. transport, verzekering etc. De relatief 
hogere kosten met betrekking tot het lenen 
van bijzondere werken worden niet geheel 
gedekt door meer entree-opbrengsten en/of 
sponsorbijdragen. Om deze weg omhoog te 
continueren is een structurele verhoging van 
de exploitatiesubsidie noodzakelijk. Het beleid 
van het bestuur in deze is, dat alvorens 
verplichtingen worden aangegaan, de 
financiering beschikbaar of toegezegd moet 
zijn. 

►Afhankelijkheid van vrijwilligers, deze is te 
beperken door de betaalde formatie uit te 
breiden. 

6. GOVERNANCE CODE CULTUUR 

In 2014 is een (herziene) Governance Code 
Cultuur verschenen. Deze Code heeft 
betrekking op regels voor goed bestuur en 
toezicht in culturele organisaties. 

Om te voldoen aan de Governance Code 
Cultuur heeft het bestuur in 2016 besloten de 
stichtingsstatuten aan te passen. Door middel 
van een notariële acte is dit bestuursbesluit 
geëffectueerd op 11 maart 2016.  Het gaat 
daarbij ondermeer om het bestuursmodel, de 
termijnen van bestuurslidmaatschap, de 
eventuele beloningen van bestuur en 
vrijwilligers, deskundigheid, effectiviteit van 
bestuur en bereiken van doelstellingen, 
vermijden van belangenverstrengeling, toezicht 
en interne controle.  

!  

7.   ONTWIKKELINGEN EN      
      VERWACHTINGEN 2019 

7.1 Algemeen 
De verwachting dat de bezoekersaantallen in 
2018 die van 2017 niet zouden evenaren is 
bewaarheid geworden. Met een met de score 
van 85% ten opzichte van het recordjaar 2017 
zijn wij echter niet ontevreden. Het bestuur 
heeft er alle vertrouwen in dat in 2019 de weg 
omhoog weer wordt gevonden.  

De Voorstraat is inmiddels opnieuw ingericht 
als aantrekkelijk wandel- en verblijfsgebied. De 
herinrichting van de benedenverdieping van 
het Museum met een permanente 
tentoonstelling over Vianen wordt dit voorjaar 
afgerond.



17


Vervolg Ontwikkelingen en verwachtingen 2019


Dit gaat samen met de gerealiseerde 
kwaliteitsverbetering van het binnenklimaat, 
waardoor wij belangrijke werken van derde 
musea tentoon kunnen stellen, waarbij het 
streven naar een brede relevantie het 
uitgangspunt blijft. Een aandachtspunt c.q. 
een punt van zorg is of de financiële 
ontwikkeling aan de inkomstenkant met onze 
ambitie gelijke tred blijft houden. 

7.2 Begroting 2019 en kasstromen 2019 
Bij een ongewijzigd beleid wordt over 2019 
een nadelig resultaat verwacht van € 4.380,- 
voor afschrijvingen een positief resultaat € 
2.320,-, daarom zal de liquiditeit met € 2.320,- 
verbeteren. Het begrote tekort is hoofdzakelijk 
ontstaan door een tekort op geplande 
exposities. Door het achterblijven van 
verwachte sponsorbijdragen kan het tekort 
toenemen.  
De afschrijvingen nemen af door het bereiken 
van de maximale afschrijvingstermijnen van 
verbouwingen en inventaris, de investeringen 
in 2018 en 2019 worden vrijwel geheel betaald 
uit daarvoor ter beschikking gestelde 
subsidies. 

8.  TOT SLOT 

Wij bedanken de conservator,  alle 
bestuurders en vrijwilligers, die er via een 
gezamenlijke krachtsinspanning voor hebben 
gezorgd dat het voor het museum een 
uitstekend  jaar is geweest. 
Ook bedanken wij de gemeente Vianen voor 
de subsidiëring en de sponsoren voor hun 
bijdragen waardoor het mogelijk was mooie en 
interessante exposities en andere activiteiten 
in het museum te organiseren.  
Graag doet het bestuur een beroep op 
vrijwilligers, donateurs, sponsoren en overheid 
om door middel van hun inzet en/of financiële 
bijdrage het SMV blijvend te ondersteunen.  

Vianen, maart 2019 

Het bestuur van de Stichting 
Stedelijk Museum Vianen  

Arjen Cuijpers 
Peter Versluijs	  
Theo van Vliet 
Joke Buwalda-Wolters 
Jos Smit 
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JAARREKENING 2018 
Beoordelingsverklaring 

Financieel jaarverslag 

Toelichting jaarrekening 2018 

Grondslagen voor de financiële 
verslaggeving 

Algemeen 
Deze jaarrekening is opgesteld op basis van 
historische kosten. Voorzover bij de afzonderlijke 
posten niets anders is vermeld, zijn de activa en 
passiva nominaal gewaardeerd. 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de Richtlijn RjK C1 “Kleine organisaties 
zonder winststreven”. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Materiële vaste activa	  
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen aankoopwaarde minus eventuele voor het 
actief verkregen bijdrage van derden en jaarlijkse 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend 
op basis van de geschatte economische 
levensduur en eventuele residuwaarde. Gezien 
het verschil tussen de actuele waarde en 
boekwaarde van het onroerend goed wordt niet 
(verder) afgeschreven over dit activum. 

Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs, voor zover nodig verminderd met 
noodzakelijke waardevermindering. 

Bestemmingsreserve 
Aan de reserve is dit jaar toegevoegd het nog niet 
bestede deel van de subsidies voor een bepaald 
doel ontvangen van de gemeente Vianen. Het 
resterende deel van de reserves zal in 2019 
worden besteed. 

Grondslagen voor de resultaatbepalingen 

Er is geen sprake van omzet in de zin van 
geleverde diensten en goederen, met uitzondering 
van VVV-artikelen en een beperkte verkoop van 
merchandise artikelen gerelateerd aan een 
expositie. De inkomsten bestaan uit entreegelden, 
subsidies, sponsorbijdragen en voor een zeer 
beperkt deel provisie op verkoop van 
museumartikelen van derden. 

Toelichting staat van baten en lasten 2018 
Het positieve resultaat ten opzichte van de 
begroting ad. € 2.914,- (begroot -€ 6.564,-) is 
voor een belangrijk deel ontstaan door niet 
begrote projectsubsidie en lagere afschrijvingen 
dan begroot.  
Voor afschrijvingen bedraagt het resultaat € 
9.525,- Dit betekent een verbetering van de 
liquiditeitspositie gelijk aan dit bedrag.  
Het streven van het bestuur om met een positief 
exploitatieresultaat het jaar af te sluiten is 
gerealiseerd. 
Om onze ambitie te realiseren is continuering van 
de projectsubsidies en/of een structurele 
verhoging van de exploitatiesubsidie noodzakelijk. 
Hiernaast zullen we ook scherp op de kosten 
moeten letten. 

Opbrengsten 
Van de inkomsten bestaat 50% (2017 36% ) uit 
subsidies en slechts 13% ( 2017 17%) uit 
entreegelden en museumjaarkaart-vergoedingen. 
Het lagere aandeel entreegelden en 
museumjaarkaart ten opzichte van het 
voorgaande jaar is ontstaan door het succes van 
de expositie Rembrandt in zwart-wit in 2017. 
De projectsubsidie heeft betrekking op Jan 
Blanken- en Vianen Goodbye-exposities. 
De lagere opbrengsten van vrijwel alle onderdelen 
ten opzichte van het voorgaande jaar is het 
gevolg van het succes van de hiervoor genoemde 
expositie Rembrandt in zwart-wit. Verschillen met 
de begroting zijn ontstaan doordat tijdens het 
opstellen van de begroting  nog niet alle 
exposities bekend waren.  

Detachering gemeente Vianen heeft betrekking 
op het uitlenen van de conservator aan de 
gemeente Vianen.  

Kosten 
Personeelskosten: 
Het aantal betaalde personeelsleden was 1 (0,7 
fte). De post tijdelijk personeel heeft betrekking op 
vervanging van de conservator tijdens haar 
zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

Museum activiteiten: 
De kosten zijn lager dan voorgaand jaar door de 
eerder genoemde expositie Rembrandt in zwart-
wit in 2017. 

De leden van het bestuur en andere vrijwilligers 
ontvangen geen vergoeding, uitsluitend gemaakte 
kosten ten behoeve van het Museum worden 
vergoed. 



Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)
(x € 1)
Activa 31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa
Onroerende zaken  390.292  390.292 
Verbouwing  9.997  15.420 
Inrichting  9.057  10.245 
Vooruitbetaald op vaste activa  30.000 

 409.346  445.957 
Vlottende activa
Voorraden  1.436  2.054 
Te vorderen omzet belastingen  6.514  6.838 
Overige vorderingen en overlopende activa  5.951  13.611 
Debiteuren  3.680  2.698 

 17.581  25.201 
Liquide middelen
Kas  257  1.490 
Rabo rek. 15.41.60.946  18.637  18.691 
Rabo rek. 15.41.52.765  1.970  2.693 
Rabo rek. 32.52.359.357  113.039  91.424 
Rabo rek. 15.41.90.535  177  418 
Overlopende Pin-transactie  -    42 

 134.080  114.758 

Totaal Activa  561.007  585.916 

Passiva

Eigenvermogen
Kapitaal  402.916  400.002 
Bestemmingsreserve  65.201  42.822 

 468.117  442.824 
Voorzieningen
Groot onderhoud gebouw  63.581  63.581 
Groot onderhoud inrichting  11.933  11.933 

 75.514  75.514 
Kortlopende schulden
Crediteuren  2.401  6.050 
Loonheffing  852  846 
Vooruit ontvangen subsidie  -    50.000 
Overige schulden en overlopende passiva  14.123  10.682 

 17.376  67.578 

Totaal Passiva  561.007  585.916 



Toelichting op de balans per 31 december 2018
(bedragen x €1)
Vaste activa

Onroerende zaken Verbouwing Inrichting/Inventaris Totaal

Boekwaarde per 1 januari  390.292  15.420  10.245  415.957 
Investeringen  -    -    -    -   
Afschrijvingen  -    5.423  1.188  6.611 
Boekwaarde 31 december  390.292  9.997  9.057  409.346 

Stand per 31 december
Aanschafwaarde  408.307  171.032  78.523  657.862 
Projectsubsidies  -    58.000  -    58.000 
Cumulatieve afschrijvingen  18.015  103.035  69.466  190.516 
Boekwaarde 31 december  390.292  9.997  9.057  409.346 

De afschrijvingspercentages zijn:
Onroerend goed  -   
Verbouwing  10 
Inrichting 5 tot 20 

Voorraden: 31-12-2018 31-12-2017
Ongerealiseerde provisie  -340  -   
Voorraad Museumartikelen  1.151  510 
Voorraad Rembrandtartikelen  -    844 
Verschil  -75 
Voorraad VVV-artikelen  700  700 

 1.436  2.054 

Overige vorderingen en overlopende
activa:
Factuur Museumjaarkaart  282 
Wandeling fam. Kluit  316 
Sponsering Rembrandtexpositie  4.000 
Vooruitbetaalde gedragen(Unit5 en IPS) 59 
Nacalculatie Museumjaarkaart  1.294 

 5.951 

Overige schulden en overlopende
passiva:
Te betalen vakantiegeld  1.471 
AvondExtra, voorruit betaald 2018  2.933 
Donaties  105 
Subsidie Waterjaar 50%  1.600 
VVV cadeaukaarten  7.464 
Diversen  550 

 14.123 



Toelichting op de balans per 31 december 2018 (vervolg)

Eigen vermogen
31-12-2018 31-12-2017

Kapitaal
Stand 1 januari  400.002  399.096 
Exploitatie resultaat  2.914  906 
Stand per 31 december  402.916  400.002 

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari  42.822  42.822 
Onttrokken  -    -   
Stand per 31 december  42.822  42.822 

Bestemmingsresverve herinrichting beneden verdieping
Subsidie gemeente  50.000 
Besteed  37.872 
Stand per 31 december  12.128 

Bestemmingsreserve klimaatverbetering
Subsidie gemeente  43.275 
Besteed  27.101 
Stand per 31 december  16.174 

Bestemingsreserve beeldvorming
Subsidie gemeente  3.275 
Besteed  9.198 

 -5.923 

Totaal reserves  65.201  42.822 

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouw
Stand per 1 januari  63.581  69.581 
Onttrokken voor onderhoud  -    6.000 
Stand per 31 december  63.581  63.581 

Voorziening  groot onderhoud inrichting
Stand per 1 januari  11.933  11.933 
Onttrokken  -    -   
Stand per 31 december  11.933  11.933 

Totaal voorziening  75.514  75.514 



Staat van baten en lasten 2018 Werkelijk Begroting Werkelijk
(x € 1) 2018  2.018 2017

Opbrengsten Museum
Exploitatie subsidie gem. Vianen  37.936  37.746  37.239 
Project subsidie  6.100  -    950 
Sponsoring  4.250  4.500  20.078 
Donateurs en vrienden  10.620  10.500  11.132 
Museum opbrengst activiteiten  4.472  2.500  3.834 
AvondExtra  7.461  7.000  6.766 
Entree museum  5.415  4.000  12.781 
Museum jaarkaart  5.917  3.000  5.927 
Verhuur ruimte  485  1.000  256 
Verkoop producten  3.390  4.000  8.138 
Provisie verkoopkunst  2.381  -    -   
Detachering Gemeente Vianen  9.755  7.280  13.440 

 98.182  81.526  120.541 
Opbrengsten VVV
Subsidie gem. Vianen  5.115  5.100  5.025 
Provisie verkoop cheques en bonnen  743  1.400  1.181 
Verkoop producten  931  1.000  960 

 6.789  7.500  7.166 

Diversen baten en lasten  167 
Nagekomen baten en lasten  255 
Rente bank  114  -    424 
Totaal opbrengsten  105.507  89.026  128.131 

Kosten 
Personeelskosten  35.812  34.500  38.873 
Huisvestingskosten  19.604  21.100  24.861 
Kosten inventaris  593  800  548 
Algemene kosten  10.076  7.110  7.953 
Museum activiteiten  29.319  19.400  49.358 
VVV  578  780  436 
Totaal kosten voor afschrijvingen  95.982  83.690  122.029 

Voordelig resultaat voor afschrijvingen  9.525  5.336  6.102 
Afschrijvingen  6.611  11.900  11.196 
Resultaat  2.914  -6.564  -5.094 
Groot onderhoud  -    6.000 

Exploitatie resultaat  2.914  -6.564  906 



Specificatie kosten 2018 Werkelijk Begroting Werkelijk
(x €1) 2018  2.018  2.017 
Personeelskosten
Salarissen incl. vakantiegeld  29.611  26.000  31.761 
Ziekengeld uitkering  -11.557  -   
Sociale lasten en verzuimverzekering  5.525  5.200  6.760 
Overige personeelskosten  4.346  2.500  2.732 
Tijdelijk personeel  7.492  -   
Overloop salariskosten 2016  -    -2.600 
Bestuurskosten  395  800  220 

 35.812  34.500  38.873 
Huisvestingskosten
Belastingen, heffingen en verzekering  6.150  5.200  5.101 
Schoonmaak  6.286  6.100  6.114 
Gas, elektra en water  2.288  3.600  2.996 
Onderhoud gebouw  778  1.500  937 
Onderhoud tuin  15  500  13 
Groot onderhoud  -    6.000 
Overige  4.087  4.200  3.700 

 19.604  21.100  24.861 
Algemene kosten
Kantoorbenodigdheden  978  1.100  408 
Administratiekosten  3.895  2.530  3.029 
Telefoon en internet  1.644  1.300  1.946 
Nieuwsbrief  1.046  900  861 
Bankkosten  868  540  644 
Portokosten  375  440  478 
Reclame en advertenties  265 
Overige  1.005  300  587 

 10.076  7.110  7.953 
Museum activiteiten
Contributies  793  774 
Drukwerk  436  633 
Exposities  22.387  37.241 
AvondExtra  3.416  3.500  3.177 
Verzekeringen  1.373  577 
Inkoop winkel  914  6.955 
Overige  15.900  1 

 29.319  19.400  49.358 
VVV
Activiteiten  152  150  100 
Geschenk enveloppen  -    30  10 
Overige artikelen  222  350  316 
Overige kosten  204  250  10 

 578  780  436 






