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Verslag van het bestuur 

1. Voorwoord


Met groot genoegen en ook met bescheiden trots 
presenteren wij u hierbij het jaarverslag van 2019 
van de Stichting Stedelijk Museum Vianen. 

Als Stedelijk Museum Vianen (hierna ook te 
noemen: SMV) kunnen we terugkijken op een 
prachtig jaar. Inhoudelijk zeer afwisselend, met om 
te beginnen in januari nog de laatste dagen van de 
expositie “Goodbye Vianen” met topstukken uit de 
omvangrijke gemeentelijke kunstcollectie. Hierna 
was er de prachtige tentoonstelling “Miauw, 
Katten in de Kunst”, met werk van Henriette 
Ronner–Knip. Deze tentoonstelling werd gevolgd 
door “Vals Plat” met objecten van Guda Koster. In 
het najaar hadden we een expositie getiteld “De 
Waterman” met werk van de lokale kunstenaar 
Hans Budding en half december opende de 
tentoonstelling “Plastic Fantastic” in het kader van 
60 jaar Barbie. Aan alle tentoonstellingen en de 
vele andere activiteiten wordt elders in dit 
jaarverslag meer uitgebreid aandacht besteed. 

In 2018 constateerden we een kleine dip in de 
bezoekersaantallen. In 2019 echter was sprake 
van een record aantal bezoekers in ons museum. 
Nooit eerder mochten we in één jaar zoveel 
bezoekers ontvangen. Uiteindelijk gaf de teller op 
31 december 9.889 bezoekers aan.  

Dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van vele 
enthousiaste vrijwilligers en de financiële bijdragen 
van donateurs, vrienden en sponsors van ons 
museum. We zijn zeer erkentelijk voor ieders 
bijdrage in welke vorm dan ook. 

Vooruitkijkend hoop ik en verwacht ik dat we 
kunstminnend Vianen, kunstminnende inwoners 
van de gemeente Vijfheerenlanden en 
kunstminnaars in de wijde omtrek ook in 2020 
weer kunnen verrassen met mooie en kunstzinnige 
tentoonstellingen. 

Arjen Cuijpers 
Voorzitter bestuur Stichting Stedelijk Museum 
Vianen 

Vianen, 19 februari 2020 

                       

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 periode waar 
dit beleidsplan op zag is inmiddels verstreken. Het 
voornemen was om eind 2019 een beleidsplan op 
te stellen voor de periode 2020 – 2024. Dit is nog 
niet gebeurd. Besloten is dit te doen in het eerste 
kwartaal van 2020. 

De reden dat een nieuw beleidsplan nog niet is 
opgesteld, is gelegen in het feit dat het bestuur in 
2019 veel tijd heeft gestoken in overleg met de 
eigenaren van het naast het museum gelegen 
pand alsmede met de gemeente Vijfheerenlanden. 
Het doel van deze gesprekken was de aankoop 
van het pand van de buren en dit geheel te 
betrekken bij het museum. Hierdoor zou de 
historische schuilkerk weer in ere kunnen worden 
hersteld en zou sprake zijn geweest van een 
significante uitbreiding van het vloeroppervlak voor 
tentoonstellingen, waardoor het museum grotere 
exposities zou kunnen organiseren. Er zou dan 
meer ruimte zijn om een completer beeld te geven 
(meer objecten) en de objecten te tonen onder 
optimale condities (wanden niet overvol hangen, 
maar een object de ruimte geven die het verdient).  

Daarnaast zagen we als bestuur ook andere 
voordelen zoals: 
-	 Meer ruimte voor de promotie van stad en  
	 regio de door de VVV. 
-	 Meer ruimte aan de balie voor prettige	   -
	 ontvangst bezoekers. 
-	 Meer ruimte voor verkoop van	  -	  -
	 museumartikelen. 
-	 Mogelijkheid voor het scheiden van sanitair
	 voor bezoekers en medewerkers. 
-	 Ruimte voor een garderobe. 
Met de aanschaf en de noodzakelijke 
samenvoeging en verbouwing waren significante 
bedragen gemoeid, waar partijen ieder voor zich 
uit moeten zien te komen en waar deze ook op 
elkaar aan moeten sluiten. Daarnaast speelde op 
enig moment ook de factor tijd een rol. Hierbij 
speelde aan de ene kant de wens van snelheid (en 
daarmee financiële duidelijkheid) een rol bij de 
eigenaren van het naastgelegen pand en speelde 
aan de andere kant de noodzaak van  
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Vervolg Beleidsplan 2016-2019

zorgvuldige besluitvorming en politieke 
instemming bij de gemeente. Uiteindelijk is het 
niet gelukt alle partijen tijdig op één lijn te krijgen 
en een overeenkomst te sluiten. Dit is overigens 
een waardevrije constatering zonder enig verwijt 
want ieders belang was relevant.

Voor het beleidsplan 2020 – 2024 is het uiteraard 
van groot belang of sprake zou zijn geweest van 
uitbreiding en een langdurige verbouwing. Om die 
reden is het opstellen van dit plan uitgesteld. Nu 
duidelijk is dat de uitbreiding en verbouwing niet 
doorgaan zal bij het schrijven rekening gehouden 
worden met deze uitkomst.

Wat in het nieuwe beleidsplan zeker aan de orde 
zal komen is het feit, dat het Stedelijk Museum 
Vianen 50 jaar bestaat in 2021. Het bestuur zal 
tijdig laten weten hoe we dit feestelijk samen met 
vele betrokkenen kunnen vieren.

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 ontsluiting van de 
gemeentecollectie.
De conservator van het SMV is in 2016 als con-
servator in dienst van de gemeente 
Vijfheerenlanden getreden. In samenspraak met 
de betrokken ambtenaren en het Regionaal
Historisch Centrum heeft zij een beheers- en 
collectieplan opgesteld. Een flink aantal objecten 
uit deze collectie wordt tentoongesteld in de 
nieuwe semi-permanente historische presentatie. 
Zo werken alle partners samen om het Viaanse 
erfgoed voor de toekomst te bewaren en te 
presenteren.

             !  

Het unieke Delftszwarte bord wordt permanent  
tentoongesteld in de nieuwe Historische Presentatie 

2.3 Nieuwe Historische Presentatie 

Op maandag 8 april werd de vernieuwde 
historische presentatie geopend door wethouder 
Cees Taal. Hier wordt het verhaal van Vianen aan 
de hand van bodemvondsten, objecten uit de 
gemeentecollectie en van particuliere 
bruikleengevers in negen thema’s verteld. De 
Paardenmarkttraditie, de illustere adellijke familie 
Van Brederode en Vianen tijdens de 
Wereldoorlogen komen onder  andere aan bod.  

Deel van de nieuwe Historische Presentatie (linker 
benedenzaal)

Centraal in de tentoonstelling is een ovaalvormig 
interactief 3D-meubel met touch screen met 
digitale historische plattegronden van Vianen van 
Jacob van Deventer (ca. 1563) tot en met de 
Kadasterkaart van 2017. In de ruimte onder de 
touch screen worden bodemvondsten uitgelicht. 
Contextinformatie (foto’s, prenten en 
verdiepingsteksten) is door aanraking van het 
scherm opvraagbaar.

Ook zijn er historische films beschikbaar via een 
interactieve projectiezuil. Deze films tonen het 
alledaagse leven in Vianen vanaf 1922.
Een van de pronkstukken in de expositie is het 
gerestaureerde Karolingische zwaard dat in 2014
in Hagestein gevonden is. Tevens zijn de 
schilderijen van Otto Eerelman en het Delftszwarte 
bord uit de verzameling van oud-burgemeester
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Vervolg van Nieuwe Historische Presentatie 

Rooseboom permanent in het museum te zien. 
Uit een particuliere collectie is een meelzak met 
een hakenkruis tentoongesteld, dat in Vianen als 
dekentje tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 
heeft gediend. 
Onze nieuwe historische presentatie toont het 
allerbeste dat Vianen te bieden heeft en was mooi 
op tijd geopend voor de start van het 
toeristenseizoen en de heropening van de 
vernieuwde Voorstraat. 

2.4 Toekomst 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.  

In het jaarverslag over 2018 schreven we nog dat 
we kansen zien om binnen 4 tot 5 jaar te groeien 
naar een bezoekersaantal van 10.000 per jaar. 
Kijkend naar het aantal bezoekers in 2019 kunnen 
we vaststellen dat dit een zeer realistisch 
perspectief is.  

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 het nodig in het beleidsplan 
2020 – 2024 aandacht te besteden aan de 
grenzen van de vrijwillige inzet en de 
noodzakelijke professionele capaciteit.  

2.5 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. In 2019 was 
daarentegen sprake van een record aantal 
bezoekers dat het museum bezocht. Wanneer we 
de cijfers van de afgelopen vijf jaar op een rij 
zetten zien we, dat er sprake is van een gestage 
groei.  

De trendlijn toont duidelijk dat over een langere 
periode gezien sprake is van een structureel 
stijgende lijn in de bezoekersaantallen. We zullen 
er alles aan doen om er voor te zorgen dat dit ook 
in 2020 en daarna het geval zal zijn. 

 

    


Champagne! De 5000e bezoeker aan de tentoonstelling 
Miauw! Katten in de kunst ontving uit handen van voorzitter 
Arjen Cuijpers een oorkonde, een boek en bloemen. 

Jaar Aantal bezoekers
2015 4.591        
2016 6.060        
2017 8.110        
2018 6.912        
2019 9.889        

 -
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3. Activiteiten en producten 

3.a Tentoonstellingen en exposities 

2019 was voor het Stedelijk Museum Vianen het 
meest succesvolle jaar ooit. Bijna 10.000 
bezoekers wisten de weg te vinden naar de 
tentoonstelling MIAUW! Katten in de kunst, de 
foto’s en sculpturen van Guda Koster, het 
overzicht van het werk van Vianees Hans Budding 
en de 147 Barbies in Plastic Fantastic! 60 jaar 
Barbie.  

►Goodbye Vianen! Topstukken uit de 
►gemeentecollectie 
18 november 2018 tot en met 6 januari 2019. 
De eerste zes dagen van het jaar stonden nog in 
het teken van 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 objecten 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. 

          !  
Topstukken gevangen in een beeld. (foto: Hennie Marks)

►MIAUW! Katten in de kunst 
20 januari tot en met 12 mei 2019. 
Op zaterdag 19 januari opende bioloog Midas 
Dekkers onder grote belangstelling de 
tentoonstelling met kattenschilderijen van de 19e-
eeuwse Henriette Ronner-Knip. De schilderijen 
kwamen van musea uit het hele land, waaronder 
het Rijksmuseum, het Dordrechts Museum en 
Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht.  

Maar ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 
de Universiteit Leiden, de Collectie Six en 
verschillende kunsthandels waren bereid hun 
katten uit te lenen ten behoeve van deze 
bijzondere tentoonstelling. 

!  

Al in de eerste maand van de tentoonstelling 
kwamen meer dan 1.500 bezoekers voor de 
katten. Met name de aandacht in de landelijke 
media, de Trouw en maar liefst twee keer de 
NRC, leverde veel bezoekers op.  

In samenwerking met de Kunsthistorische 
Leergangen Utrecht (KLU) werd in de maanden 
februari en maart op de donderdagavond de 
kunstgeschiedeniscursus Dieren in de kunst door 
docent Barry Heinrichs georganiseerd. In deze 
cursus werd een breder overzicht van alle dieren 
en hun baasjes van de prehistorie tot de moderne 
kunst gegeven.  
Op 12 mei sloot de tentoonstelling met bijna 
7.000 bezoekers op de teller, een fantastisch 
record.  

             !  
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Vervolg van tentoonstellingen en exposities


►Vals plat - Guda Koster 
28 mei t/m 1 september 2019. 
Vanaf 28 mei exposeerde de in Amsterdam 
werkzame Guda Koster in het museum. Koster 
is internationaal bekend; haar werk verscheen in 
het New Yorkse tijdschrift Mystery Tribune en zij 
werd gevraagd een vitrine met beelden in 
spijkerstof in te richten in een winkelcentrum in 
Hong Kong.  
Haar beelden, installaties en foto’s, waarin zij 
vaak zelf figureert, bevinden zich op de 
snijvlakken van fotografie, mode, 
beeldhouwkunst en performance.  
Het dagelijkse leven en hoe mensen hun 
identiteit en sociale positie in mode uitdrukken 
zijn thema’s in haar werk. De geabstraheerde 
beelden die zij creëert, waarbij gezichten altijd 
bedekt zijn, zijn surrealistisch, grappig en 
vervreemdend.  
Koster studeerde aan de Witte Leli in 
Amsterdam. Haar werk is opgenomen in de 
collecties van KPMG, CBK Groningen en 
Zorgcollectief Drenthe. Zij exposeert regelmatig 
in binnen- en buitenland en doceert aan de 
Nieuwe Akademie Utrecht.  

In juni werden speciale Meet & Greets met Guda 
georganiseerd, waarbij Museumkaarthouders en 
lezers van het tijdschrift TextielPlus konden 
kennismaken met de kunstenares en meelopen 
met haar rondleiding. Vals plat was een kleurige 
zomertentoonstelling.  

!  
Guda Koster tijdens een van haar  rondleidingen 

►De waterman – Hans Budding 
14 september tot en met 1 december 2019. 
De waterman is de eerste tentoonstelling waarin 
Vianees Hans Budding werken uit zijn volledige 
oeuvre aan het grote publiek presenteert. 
Budding is vooral bekend van portretten van 

popgrootheden als David Bowie en Van Morrisson 
die hij van 1979 tot 2005 in muziekcentrum 
Vredenburg Utrecht fotografeerde.  
Budding (Sintang, Indonesië, 1954) woont vanaf 
zijn zesde in Vianen en studeerde autonome en 
grafische vormgeving aan de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht. 
Al tientallen jaren fotografeert Budding ook het 
sociale leven in Vianen. Zo zijn Buddings 
Paardenmarktfoto’s een jaarlijkse traditie 
geworden. Met deze foto’s laat Budding zien hoe 
betrekkelijk het leven is.  
Budding is een veelzijdig kunstenaar; hij maakt 
inkttekeningen, grafiek, collages en gedichten. 
Zijn werk reflecteert soms op de actualiteit en 
weerspiegelt vaak de schoonheid en 
vergankelijkheid van het alledaagse.  

             !  
Beelddrager van de tentoonstelling De waterman 

►Plastic Fantastic! 60 jaar Barbie  
16 december 2019 tot en met 1 juni 2020. 
‘s Werelds beroemdste modepop werd in 2019 
zestig jaar. In de overzichtstentoonstelling Plastic 
Fantastic! 60 jaar Barbie laat het museum zien 
hoe het schoonheidsideaal en de Barbie van de 
jaren 60 tot vandaag de dag zijn veranderd.  Het 
museum presenteert 147 Barbies van 
verzamelaar Armel Rood, waaronder de 
klassiekers Malibu Barbie en Barbie Superstar.  
Ook zijn de zeldzame allereerste Barbie uit 1959 
en de voorloper, de Duitse Bild Lilli, te zien.  
Op 14 december werd de tentoonstelling 
geopend door de bekende stylist Maik de Boer, 
die tevens Barbieverzamelaar is.  
Sindsdien is de tentoonstelling breed opgepikt in 
de landelijke media. Plastic Fantastic! wordt 
gepromoot op schermen in NS-treinen en op 
Hoog Catharijne en het online nieuwsplatform 
NU.nl tipte het als cultureel uitje. 

http://NU.nl
http://NU.nl
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3. b Cursussen 

Het Stedelijk Museum Vianen bood in 2019 
verscheidene kunstgeschiedeniscursussen in 
samenwerking met de Kunsthistorische 
Leergangen Utrecht aan. Deze konden rekenen 
op veel inschrijvingen.  

►Dieren in de kunst 
Februari en maart 2019.   
Docent Barry Heinrichs van de KLU doceerde op 
vier donderdagavonden over dieren als geliefd 
thema voor kunstenaars als verdieping bij de 
tentoonstelling MIAUW! Katten in de kunst. 
Eeuwenlang zijn er in de beeldende kunst dieren 
terug te vinden. Heinrichs besprak wanneer ze 
symbolische betekenissen hebben, wanneer ze 
een statussymbool zijn of wanneer ze puur ter 
decoratie dienen.   

►Nederlandse fotografie 
September en oktober 2019. 
In september en oktober verzorgde de KLU de 
cursus Nederlandse fotografie. Barry Heinrichs 
besprak op vier donderdagavonden grootheden 
Rineke Dijkstra, Erwin Olaf, Koos Breukel en Ed 
van der Elsken. Deze Nederlandse fotografen 
hebben ieder een eigen stijl, maar verbinden zich 
in hun Hollandse aanpak: direct en soms rauw. 
Alle denkbare thema’s werden behandeld: 
portretten, landschappen, journalistiek, 
straatfotografie en de reclame.  

►Visual Thinking 
16 november 2019. 
Soms is het goed om neutraal en onbevangen 
naar kunst te kijken. In de cursus Visual Thinking 
stond daarom het kijken naar kunst centraal. 
Onder begeleiding van docent Ricky Fox gingen 
cursisten een aantal werken in de tentoonstelling 
De waterman van Hans Budding bekijken, zonder 
voorkennis over de kunstenaar, periode, stijl of 
inhoud. Door samen onbevangen naar een 
kunstwerk te kijken en de eigen gedachten en 
associaties te vormen, ging de cursist op een 
andere manier naar kunst kijken. Doordat iedere 
cursist iets anders zag en dacht, leerden ze met 
en van elkaar. 

3.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 Coby Uphof en haar 
educatieteam in het voorjaar van 2019 twaalf 
groepen 5 en 5/6 van elf basisscholen uit Vianen, 
Lexmond, Ameide, Hei- en Boeicop en Leerbroek 
ontvangen. In totaal hebben 275 leerlingen en 48 
volwassenen (onderwijzers en begeleiders) dit jaar 
meegedaan met Jet en Jan. 

Tevens is het team van vrijwilligers een pilot 
gestart in het dagcentrum van Batenstein, de 
Buitenhof, met de oude voorwerpen van Jet en 
Jan op tafel met als doel verhalen losmaken en 
het geheugen prikkelen. Er zijn in het najaar drie 
bezoeken gebracht, er hebben circa 50 ouderen 
van deze bijeenkomsten genoten.  

►Stad in de Middeleeuwen 
In het voorjaar werd voor het eerst het project 
Stad in de Middeleeuwen voor groep 7 
georganiseerd. Ook dit project is ontwikkeld door 
het LEU en was ingeroosterd in het programma 
Kunstmenu van Kunst Centraal. Negentien 
groepen 7 en 7/8 van twaalf basisscholen uit 
Vianen, Hagestein, Zijderveld en Everdingen 
hebben het museum bezocht. Dat waren 450 
leerlingen en 60 volwassenen.  

►Museumkids 
In 2019 is in samenwerking met Puck de Haan 
een keer Museumkids georganiseerd. Op 6 maart 
konden kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar op 
de museumzolder hun eigen kattenknuffel maken 
van een sok. Met deze activiteiten kreeg het 
museum volop aandacht in de regionale bladen 
het Kontakt en de Vijfheerenlanden.  

     !  
     Beelddrager ‘Kattenknuffels maken’ bij Museumkids
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3.d  AvondextrA 

De serie kleinkunstbijeenkomsten onder de 
noemer AvondextrA ging in 2019 alweer haar 10e 
jaar in. Ook in dit lustrumjaar mochten wij ons 
verheugen op ruime publieke belangstelling. De 
methode van schriftelijke voorintekening blijkt - 
ondanks de organisatorisch arbeidsintensieve 
manier - heel goed te werken. Met in dit jaar een 
gemiddelde bezetting van 60 bezoekers per 
avond komen wij ca. 10% uit boven de 
doelstelling.  

Dit succes mogen wij onder meer toeschrijven 
aan de bijzondere sfeer die de bovenzaal - een 
17e eeuwse schuilkerk - uitstraalt, de prima 
akoestiek en de variatie in programmering. Maar 
ook het vaste format van AvondextrA draagt er 
ongetwijfeld toe bij; altijd op de laatste vrijdag van 
de maanden januari tot en met mei en van 
augustus tot en met november, altijd de aanvang 
om 19.30 uur en een concertduur van ca. 2 x 45 
minuten. 

Onderstaand de optredens die het afgelopen jaar 
plaatsvonden: 

►Januari:	                                                   
Melodias del Corazòn  
Spaanse muziek,  
Monica Coronade (zang), Manito (gitaar) 

!  
Melodias del Corazòn 

►Februari:	                                                      
Sagen van de Rijn  
solo-concert-vertelling,  
Carla Bos (zang en harp) 

►Maart:	 	                                             
Lied van mijn Vader 
Ernst de Corte,  
begeleid door Guus Westdorp (piano) 

►April:	 	                                                   
Bijzonder Barok  
Robin van Erven Dorens (viola da gamba) Punto 
Bawono (luit) 

►Mei:	 	                                                        
Entre Dos 
Karin Jochems (dwarsfluit), Adriaan Dropsie 
(gitaar) 

!  
Entre Dos 

►Augustus:	                           
Diaklankbeeldvoorstelling Thomas Mann 
m.m.v. NAS strijkkwartet 

►September:	                                                         
The Story of Billy Joel 
Maurits Fondse (piano, zang) 

►Oktober:	                                                           
Trio Fat Wallet 
oude jazz,  
Tom Bak, Wouter Groenhart, Erik Sinnige 

►November:	                                                        
Gloed  
Nederlandstalig songs,  
Harold in den Bosch, Ines van Deursen, Rudi 
Korthuis, Gerard Veltrop	  

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn 
medio 2019 in gang gezet, waarbij de informatie 
over de voorjaarsserie 2020 in november werd 
gepubliceerd in de Nieuwsbrief en op de website.  
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3.e  Activiteiten gedurende het jaar 

Naast de concertreeks AvondextrA zijn er 
gedurende het hele jaar nog veel andere 
activiteiten geweest.  

Alleen al in het eerste halfjaar waren 25(!) groepen 
leerlingen uit het basisonderwijs te gast in het 
kader van het educatieve projecten als ‘Jet en 
Jan in 1910’ en ‘Stad in de Middeleeuwen’.  

Ook cursussen kunstgeschiedenis in 
samenwerking met KLU, bijeenkomsten van de 
Historische Vereniging Land van Brederode, een 
toneelvertelling in het kader van Miauw! Katten in 
de kunst, meet & greets, rondleidingen, 
vergaderingen van externe partijen, officiële 
openingen, vrijwilligersbijeenkomsten en 
deelname aan de Open Monumentendagen, de 
Paardenmarkt en Kerst in de Vrijstad droegen in 
niet geringe mate bij aan de beoogde uitstraling 
van een actief museum.  

3.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 bracht beiden nog dichter bij 
elkaar. 

►Lidmaatschap SKER. 
Het museum participeerde 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 was te komen tot gezamenlijke 
exposities over onderwerpen die de gemeenten in 
het Rivierenland gemeenschappelijk hebben. 
Deze doelstelling is door de SKER niet 
gerealiseerd. In 2019 heeft de SKER besloten 
zichzelf op te heffen. De goede onderlinge 
contacten kunnen ook zonder de stichting 
worden onderhouden. 

►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.   

!  

►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.).  

►Ondernemersvereniging Vianen. 
Het museum is lid van de ondernemersvereniging. 
Het museum doet mee aan het gezamenlijk 
verfraaien van het straatbeeld. Zo hebben we 
fraaie stoeppalen laten produceren naar historisch 
model, welke begin 2019 zijn geplaatst.  
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►Aandacht voor gastheerschap 
Het gastheerschap van VVV Vianen valt of staat 
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. Om de kennis en kunde van de 
balievrijwilligers te updaten en om het open 
gesprek aan te gaan over gastheerschap, is in 
samenwerking met het museum een hospitality 
training georganiseerd. Deze training liet de 
vrijwilligers bepalen wat zij verstaan onder 
gastvrijheid en hoe zich dat in de praktijk uit. Zo 
hebben we het gesprek geopend om elkaar te 
kunnen aanspreken op de kernwaarden waar we 
gezamenlijk voor staan. Een prachtig resultaat. 

►Kennisvergaring vrijwilligers  
Het VVV team deed een excursie naar Elburg, een 
stad waar het middeleeuwse stratenpatroon 
zichtbaar is, net als in Vianen en waar museum en 
VVV in 1 gebouw zitten. We namen ideeën mee 
over het winkelaanbod, over uitstraling van de 
stad en hoe dat te bevorderen. En zagen vooral 
ook dat wij qua publiciteit en marketing goed 
bezig zijn.  

Er is een nieuw wandelboekje over Vianen 
uitgekomen. Een Waterwandeling. De vrijwilligers 
waren uitgenodigd om deze wandeling te lopen. 
Dit werd door 8 vrijwilligers gedaan.  

Door de korte lijnen met citymarketing Vianen is er 
bij de baliemedewerkers meteen kennis van de 
activiteiten in Vianen, met name van de extra 
activiteiten van het themajaar, dat doorliep tot juli 
2019. De VVV fungeerde als vertrekpunt voor 
deze uitingen. Ook was er in 2019 sprake van 
ticketing voor evenementen. 
−
►Actieve streekpromotie en werving 
►toeristen 
In samenwerking met citymarketing Vrijstad 
Vianen is er veel gedaan aan promotie voor 
Vrijstad Vianen en haar directe omgeving. In 
februari 2019 stond de coördinator VVV namens 
Vianen op de Fiets en Wandelbeurs in Gent. In 
maart was het VVV team te vinden op de Fiets en 
Wandelbeurs in Utrecht.  
 

  
      

3.g Het VVV-agentschap/ 
3.g de museumwinkel 

►Bemensing 
De coördinatie van het VVV agentschap werd in 
2019 voortgezet door Karin Sluyzer, 
aangesteld en aangestuurd door de Gemeente 
Vijfheerenlanden. Zij neemt zitting in de 
dagverantwoordelijken-vergadering van het 
museum, het centrum-overleg  
(evenementenorganisator Gemeente, 
citymarketeer, centrummanager). 
Daarnaast heeft zij een rol in het 
citymarketingteam van Vrijstad Vianen. 

Naast de coördinator zijn er 3 vrijwilligers actief 
inzake de operationele 
organisatie. Samen met de andere 
(museum-)balievrijwilligers doen zij het reguliere 
balie-VVV werk, inspireren en informeren zij de 
bezoeker 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 2019 
Operationele organisatie.  
De werkzaamheden van de VVV bestaan uit het 
klantvriendelijk en inspirerend te woord staan van 
de bezoeker met kloppende informatie over de 
stad en streek, verkoop van producten uit de VVV 
winkel, voorraadbeheer, distributie van 
foldermateriaal door stad en streek, uitgifte van 
promotiemateriaal gericht op recreëren in onze 
streek (denk ook aan goodybags). 

�
Karin Sluyzer (midden) met twee VVV-vrijwilligers bij de uitgifte 
van Goodybags
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Vervolg het VVV-agentschap 
 
Het waterjaar dat startte in 2018, liep nog een half 
jaar door. De VVV verspreidde het 
promotiemateriaal hiervoor en had aandacht 
besteed aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de 
winkel.  

Tijdens de Sleepbootdagen werkte het VVV team 
mee aan flyeren en trokken zij in no time vele 
bezoekers naar de VVV, omdat daar een gratis 
goodybag af te halen was. De leuke inhoud van 
de goodybag kon samengesteld worden door het 
netwerk van het citymarketing team, met inzet 
van de VVV vrijwilligers. 

De campagne Beleef de Historie startte eind 
2019. Er is online een nieuwe 
erfgoedwaardenkaart en een nieuwe 
stadsplattegrond ontwikkeld. 

De samenwerking met Regio Utrecht Marketing is 
voortgezet. Wat er te doen is in Vianen en 
omstreken wordt door team citymarketing op hun 
(meertalige) website www.visitutrechtregion.com 
gezet, zo ook de activiteiten van het Stedelijk 
Museum. 
 
De jaarlijkse markt Zomerweide in Hoef en Haag 
werd dit jaar wegens weersomstandigheden 
afgelast. 
−
►Online marketing  
Vanaf de start in juni 2018 werd de website 
www.vrijstadvianen.nl bezocht door 1000 tot 
1500 bezoekers per maand. Inmiddels wordt de 
website steeds beter gevonden en zit het op zo’n 
2500 tot 3000 bezoekers per maand.  

Door inzet op Facebook is het aantal volgers (net 
als vorig jaar) vergroot met 400 volgers. Instagram 
is gegroeid met 300 nieuwe volgers. 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. Het belangrijkste doel is om te groeien in 
volgers en bezoekers van de website, dit gaat 
ontzettend goed.  
−

!

►Bezoekersregistratie 
In samenwerking met het museum en 
citymarketing wordt de herkomst van bezoekers 
van de VVV bijgehouden. De registratie gebeurt 
door de vrijwilligers en is niet een 
waarheidsgetrouwe berekening van het aantal 
bezoekers, maar geeft een indicatie.  
Over heel 2019 zijn er 1290 bezoekers voor de 
VVV geregistreerd. Dit zijn er 200 meer dan in 
2018. 

De VVV en het museum krijgen de meeste 
bezoekers uit Vianen (530). Het aantal bezoekers 
dat binnen een straal van 50 km woont en de VVV 
bezoekt, ligt gelijk aan het aantal bezoekers dat 
verder dan 50 km van Vianen vandaan woont. Dit 
zijn zo’n 320 bezoekers in 2019. Daarnaast werd 
de VVV bezocht door 120 internationale toeristen.  
  
De Museumwinkel 
De tentoonstelling Miauw! Katten in de kunst was 
ook voor de museumwinkel een eclatant succes. 
De meest uiteenlopende ‘poezenartikelen’ vonden 
hun weg naar de bezoekers, als aandenken aan 
de tentoonstelling; tassen, mokken, dienbladen, 
kaarten, boeken, ovenhandschoenen, sjaals, 
pennen, spaarpotten, kettingen, oorbellen, etc. 
  

!  

!
Een selectie van de merchandise tijdens de tentoonstelling 
Miauw! Katten in de kunst           

    

http://www.visitutrechtregion.com
http://www.visitutrechtregion.com
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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 PR- en promotieactiviteiten. 
Daarnaast is Gerben Stel de drijvende kracht 
achter de kleinkunstbijeenkomsten onder de 
naam AvondExtra. Ook Gerben Stel neemt deel 
aan de bestuursvergaderingen. 

Thea Altman en Marion Mannaerts verzorgen 
respectievelijk de financiële administratie en de 
donateursadministratie van het museum. Ineke 
Leenaars is de steun en toeverlaat voor het 
bestuur op het vlak de inzet van vrijwilligers.  
Verder is Aline Bergmans onze webmaster en 
coördinator van onze digitale omgeving. 

Een zestigtal vrijwilligers ondersteunt het werk van 
het museum. Dit werk is onderverdeeld in het 
werk achter de balie, het werk in en aan het 
gebouw door medewerkers technische dienst, 
ondersteuning in de catering, het onderhoud van 
de museumtuin en hulp bij educatieve projecten. 

Tenslotte werd het bestuur bij zijn 
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 in welke vorm dan ook. 

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

   

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 heer Klaas de Zwaan heeft zijn bestuursfunctie 
neergelegd in verband met zijn lidmaatschap van 
de gemeenteraad van de gemeente 
Vijfheerenlanden. 
De heer Arjen Cuijpers (voorheen vicevoorzitter) is 
door het bestuur gekozen als voorzitter van het 
bestuur. 
De heer Jos Smit is toe getreden tot het bestuur 
in de functie van vicevoorzitter. 

De bestuursperiode van mevrouw Joke Buwalda 
liep af en zij was niet meer herbenoembaar. Het 
bestuur is versterkt met mevrouw Hennie Korthuis 
die de portefeuille van Joke Buwalda heeft 
overgenomen.  

Aan het eind van het verslagjaar is de 
bestuurssamenstelling als volgt  : 

►Arjen Cuijpers (voorzitter)	 	    
aftredend: 2021 (herbenoembaar) 

►Jos Smit (vicevoorzitter)	 	     
aftredend: 2023 (herbenoembaar) 

►Theo van Vliet (penningmeester) 	     
aftredend: 2020 (herbenoembaar) 

►Peter Versluijs (secretaris)	 	     
aftredend: 2022 (herbenoembaar) 

►Hennie Korthuis (lid)	 	 	     
aftredend: 2023 (herbenoembaar) 

           !  
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4.2 Bestuursactiviteiten 

►Bestuursvergaderingen 
In 2019 is het bestuur elf keer bijeen geweest. 
Daarbij is met name veel aandacht besteed aan:  
Het bemensen van de organisatie, inclusief 
vrijwilligers;De professionalisering van de 
expositieruimte, met name het binnenklimaat; 
De inrichting van de tuin (achter) en stoeppalen 
(voor); 
Het bespreken van de mogelijkheid om uit te 
breiden door het pand Voorstraat 99 te kopen en 
samen te voegen met het huidige museum 
(Voorstraat 97); 
De realisatie van de hoofdtaak zijnde de 
museumfunctie in de vorm het organiseren van 
zeer wisselende exposities. 

►Gemeentelijke contacten 
Het afgelopen jaar zijn er verschillende contacten 
geweest met de gemeente Vianen. Er was 
periodiek contact met de verantwoordelijk 
wethouder, mevrouw Christa Hendriksen. 
Daarnaast is op ambtelijk niveau contact geweest 
over de uitvoering van diverse afspraken. 

4.3. Personeel 

Het museum had in 2019 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 2019 is (conform het Beleidsplan) uitgegaan 
van het vorig jaar opgezette Nota 
Personeelsbeleid, waarin omschreven staat:  

►met wie we het werk doen (de bestaande 
functieomschrijvingen Dagverantwoordelijke en 
Baliemedewerker zijn uitgebreid met Medewerker 
Educatie)   

►hoe we het werk doen 

►hoe we elkaar volgen (communicatie, 
jaargesprekken op 2-jaarlijkse basis, 
vergaderingen) 
  
Veiligheidsbeleid en Handboek voor de vrijwilliger 
zijn op detailpunten aangepast. 

4.4 Vrijwilligers 

Het museum en de VVV kunnen niet zonder de 
inzet van vrijwilligers op vele gebieden in het 
museum. In 2019 in totaal 60 vrijwilligers (incl. 
bestuur).  

De grootste groep binnen onze vrijwilligers zijn de 
baliemedewerkers, ons visitekaartje richting de 
bezoekers. Wij hechten groot belang aan 
professionaliteit en gastvrijheid. In samenwerking 
met de VVV hebben in het najaar van 2019 
nagenoeg alle baliemedewerkers een 
gastvrijheidstraining van “De Gelukkige Gast” 
gehad. Voor een goede routine met de 
apparatuur en in de gesprekken met de gasten is 
er de nadrukkelijke wens dat baliemedewerkers 
minimaal 4 dagdelen per maand dienst hebben. 

Daarnaast zijn er medewerkers educatie voor o.a. 
het project Jet en Jan, technisch medewerkers 
voor opbouw en afbouw van de tentoonstellingen, 
medewerkers voor het onderhoud van de tuin. Er 
is een nieuwe functie gecreëerd voor het beheer 
gebouw. En sinds begin 2020 hebben we ook 
een nieuwe webmaster.  

Om nieuwe vrijwilligers aan te trekken werd 
wederom gebruik gemaakt van het online platform 
“Vianen voor Elkaar, en van social media. Wij 
hebben drie nieuwe vrijwilligers aangesteld en 
vorig jaar afscheid genomen van vijf vrijwilligers. 
De 60 vrijwilligers hebben in totaal bijna 10.000 
uur werk verricht. 

Voortgangsgesprekken worden eens per 2 jaar 
gevoerd, tenzij een medewerker tussendoor 
graag een gesprek wil. Niemand heeft gebruik 
gemaakt van die mogelijkheid. In navolging van 
het succes van de voortgangsgesprekken 
baliemedewerkers, gaan we deze ook voeren met 
de overige medewerkers. Volgend jaar starten we 
met de medewerkers educatie. 

Om de band met de vrijwilligers aan te halen en 
als dank voor de werkzaamheden zijn in 2019 
twee bijeenkomsten met alle vrijwilligers 
georganiseerd 

Na de zeer succesvolle tentoonstelling “Miauw” 
op 15 juni een gezellig samenzijn in de tuin. En 
het jaar hebben wij op 21 december afgesloten 
met een kerstbijeenkomst. 
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4.5 Sponsoring 

Het doet ons deugd dat de sponsoring van de 
Rabobank ook in 2019 weer is doorgegaan. 
Voorts hebben wij een aantal vrienden met eind 
vorig jaar een uitbreiding van vier nieuwe 
“Vrienden van het Museum”. Tot slot zijn er een 
aantal bedrijven die ons sponsoren “in natura”. 

!  
Rabobank hoofdsponsor. 
Bij de ondertekening waren aanwezig vlnr: Cynthia Usmany 
(Assistent Accountmanager Private Banking), Martijn Spijk 
(Directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden), 
Arjen Cuijpers (Voorzitter Stedelijk Museum Vianen) en Theo 
van Vliet (Penningmeester Stedelijk Museum Vianen). 

4.6 Donateurs 

In het begin van 2019 hadden wij 292 donateurs. 
Helaas hebben wij in de loop van het jaar 9 
donateurs moeten uitschrijven, waarvan 2 door 
overlijden.  

Ondanks het uitdelen van wervingskaartjes tijdens 
tentoonstellingen mochten wij in het verslagjaar 
slechts 4 nieuwe donateurs verwelkomen. 
Aan het eind van 2019 hebben nog eens 10 
donateurs opgezegd.  

Wij beginnen 2020 dan ook met 277 donateurs, 
waaronder 6 personen die al 2 jaar geen bijdrage 
hebben betaald.   

4.7 Publiciteit 

Afgelopen jaar hebben wij zeker niet te klagen 
gehad over free publicity. Met name veel artikelen 
in de landelijke media, zowel kranten als 
magazines, als ook de vermeldingen bij de digitale 
museumtips van de Museumvereniging hebben er 
mede toe geleid dat wij dit jaar een 
bezoekersrecord konden bijschrijven. De 
tentoonstellingen Miauw! Katten in de kunst en 
Plastic Fantastic! 60 jaar Barbie zorgden voor 
paginagrote artikelen in bladen als NRC, Trouw en 
AD/UN. 

Deze publicaties zorgden voor een 
sneeuwbaleffect; in andere media verschenen er 
nu eveneens artikelen over de genoemde 
tentoonstellingen. Ook de lokale media 
besteedden vrijwel altijd aandacht aan de 
berichten die wij hen ter beschikking stelden. 
Voeg daarbij de vermeldingen van onze exposities 
op diverse kunst en cultuur gerelateerde 
internetsites en wij mogen gerust stellen dat het 
Stedelijk Museum Vianen volop in de 
belangstelling heeft gestaan. 

Ter ondersteuning van de diverse activiteiten werd 
in eigen beheer promotioneel drukwerk gemaakt; 
uitnodigingen, posters, leaflets, kaarten en flyers. 
Voor twee exposities werd een speciale folder 
gemaakt, te weten Katten in de kunst en Hans 
Budding.  
Vier keer verscheen er een Nieuwsbrief ten 
behoeve van informatie naar onze donateurs en 
regelmatig een informatiebulletin gericht op onze 
vrijwilligers. Door de diverse flankerende 
activiteiten bij de tentoonstellingen werd de 
internetsite geregeld 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.  

 !                
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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. in standhouden van het 
historische pand waarin het museum is 
gehuisvest. Voor onderhoud is een voorziening 
aanwezig, hier op is dit jaar geen beroep gedaan, 
aanvulling uit het resultaat is al enkele jaren niet 
mogelijk,  derhalve dreigt op termijn uitputting van 
deze voorziening.  

►Beperkt vrij beschikbaar eigen vermogen 
(algemene- en bestemmingsreserve), hiervan is 
92% vastgelegd in onroerende zaken en 
inrichting, derhalve is er 8% ( € 36.389 ) 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, 2019 en 
kon in 2020 volledig worden gerealiseerd. De 
aanpassingen in het museum stelt ons in staat 
om ten behoeve van exposities belangrijke 
werken van andere 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. 

►Aantrekken van exposities die een breed 
publiek aanspreken. Het beleid van het bestuur in 
deze is, dat alvorens verplichtingen worden 
aangegaan, de financiering beschikbaar of 
toegezegd moet zijn, dit is echter niet in alle 
gevallen realiseerbaar. 

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

6. Governance Code Cultuur 

Het SMV conformeert zich aan deze regels voor 
goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. 
Het gaat daarbij onder andere 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.  

  !
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7. Ontwikkelingen en verwachtingen   
7  2020 

7.1 Algemeen 

De verwachting dat de bezoekersaantallen in 
2019 die van 2018 niet zullen evenaren is niet 
bewaarheid, met de score van 142% ten opzichte 
van het 2018 is het aantal bezoekers beduidend 
meer dan waar in de begroting voor 2019 
rekening mee is gehouden.  

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat in 2020 
de weg omhoog wordt vastgehouden, de 
bezoekersaantallen in de eerste maand van 2020 
wijzen hier ook op. De Voorstraat is inmiddels 
opnieuw ingericht als aantrekkelijk wandel- en 
verblijfgebied.  

De herinrichting van de benedenverdieping van 
het Museum met een permanente tentoonstelling 
over Vianen is afgerond. Dit samen met de 
gerealiseerde kwaliteitsverbetering van het 
binnenklimaat, waardoor wij belangrijke werken 
van derde musea tentoon kunnen stellen, waarin 
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 2020 en kasstromen 2020 

Bij een ongewijzigd beleid wordt over 2020 een 
nadelig resultaat verwacht van € 2.748, voor 
afschrijvingen een positief resultaat € 2.748, 
daarom zal de liquiditeit met € 2.748 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 
2019 en 2020 respectievelijk 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 2020 

Het bestuur van de Stichting Stedelijk   Museum 
Vianen	   

Arjen Cuijpers 
Peter Versluijs	  
Theo van Vliet 
Hennie Korthuis 
Jos Smit 
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Samenstellingsverklaring accountant



 

 

Aan: het bestuur van Stichting Stedelijk Museum Vianen  

 

 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

 

De jaarrekening van Stichting Stedelijk Museum Vianen te Vianen is door ons samengesteld op basis van 

de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van 

baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt 

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Rjk C1 “Kleine organisaties zonder 

winststreven”. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 

financiële verslaggeving toegepast. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 

heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Stedelijk Museum 

Vianen. 

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 

gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 

de door u verstrekte gegevens. 

 

Nieuwegein, 20 maart 2020 

 

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V. 

 

 

 

Drs. J.N. Witteveen RA 
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Jaarrekening 2019
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Toelichting jaarrekening 2019

Grondslagen voor de financiële 
verslaggeving

Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld op basis van 
historische kosten. Voor zover 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. 

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

Bestemmingsreserve
Aan de reserve is dit jaar toegevoegd noch 
onttrokken.

Nog niet bestede subsidie
Het nog niet besteedde deel van de subsidies 
voor een bepaald doel ontvangen van de 
gemeente Vianen: dit zal in 2020 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, sponsorbijdrage en voor 
een zeer beperkt deel provisie op verkoop van 
museumartikelen van derden.

Toelichting staat van baten en lasten 
2019

Het positieve resultaat ten opzichte van de 
begroting ad. € 1.824 (begroot -€4.380) is voor 
een belangrijk deel ontstaan door niet begrote 
projectsubsidie, meer gerealiseerde 
sponsoropbrengsten  en lagere afschrijvingen dan 
begroot.

Voor afschrijvingen bedraagt het resultaat €2.854. 
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 (excl. VVV) bestaat 43% (2018 
50% ) uit subsidies en slechts 18% ( 2018 13%) 
uit entreegelden en museumjaarkaart, het hogere 
aandeel entreegelden en museumjaarkaart ten 
opzichte van het voorgaande jaar is hoofdzakelijk 
ontstaan door het succes van de expositie
Miauw! Katten in de kunst.

De projectsubsidie heeft betrekking op de 
exposities Waterjaar en Barbie.

De opbrengsten met betrekking tot entree en 
verkoop producten is sterk afhankelijk van de 
exposities, in 2019 was expositie Miauw een 
belangrijke publiekstrekker.

Verschillen met de begroting ontstaan doordat 
tijdens het opstellen van de begroting  nog niet 
alle exposities bekend zijn.

Detachering gemeente Vianen heeft betrekking 
op het uitlenen van de conservator aan de 
gemeente Vianen, dit is in 2018 beëindigd.

Kosten
Personeelskosten
Het aantal betaalde personeelsleden 
was 1 ( 0,5 fte).
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Vervolg Toelichting Jaarrekening 2019 

Museumactiviteiten 
De kosten zijn afhankelijk van de exposities, zie 
ook onder opbrengsten. 

Huisvestingskosten 
De kosten met betrekking tot energiegebruik zijn 
aanmerkelijk toegenomen als gevolg van de 
gerealiseerde klimaatbeheersing in het 
museumpand.  

Om belangrijke werken van derde musea te 
kunnen exposeren was verbetering van de 
klimaatbeheersing noodzakelijk. 

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 2019
(na resultaatbestemming)
(x € 1)
Activa 31-12-2019 31-12-2018

Materiële vaste activa
Onroerende zaken 390.292 390.292
Verbouwing 9.997 9.997
Inrichting 9.037 9.057
Vooruitbetaald op vaste activa -

409.326 409.346

Vlottende activa
Voorraden 2.861 1.436
Debiteuren - 3.680
Te vorderen omzet belastingen 4.259 6.514
Overige vorderingen en overlopende activa 8.745 5.951

15.865 17.581

Liquide middelen 126.487 134.080

Totaal Activa 551.678 561.007

Passiva

Eigen Vermogen
Algemene reserve 404.740 402.916
Bestemmingsreserve 42.822 42.822

447.562 445.738
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud 75.514 75.514

75.514 75.514

Kort lopende schulden
Crediteuren 9.504 2.401
Loonheffing 612 852
Vooruit ontvangen subsidie/nog te besteden subsidie 9.990 22.379
Overige schulden en overlopende passiva 8.496 14.123

28.602 39.755

Totaal Passiva 551.678 561.007



Staat van baten en lasten 2018 Werkelijk Begroting Werkelijk
(x € 1) 2019 2.019 2018

Opbrengsten Museum
Exploitatie subsidie gem. Vianen 37.936 38.500 37.936
Project subsidie 9.600 - 6.100
Sponsoring 8.100 4.500 4.250
Donateurs en vrienden 10.351 11.500 10.620
Museum opbrengst activiteiten 522 4.000 4.472
AvondExtra 7.239 8.000 7.461
Entree museum 6.911 2.890 5.415
Museum jaarkaart 13.254 6.900 5.917
Verhuur ruimte 194 250 485
Verkoop producten 15.864 1.000 3.390
Provisie verkoopkunst 210 - 2.381
Detachering Gemeente Vianen - - 9.755

110.181 77.540 98.182
Opbrengsten VVV
Subsidie gem. Vianen 5.115 5.170 5.115
Provisie verkoop cheques en bonnen 891 800 743
Verkoop producten 725 600 931

6.731 6.570 6.789

Diversen baten en lasten 135 - 167
Nagekomen baten en lasten 240 - 255
Rente bank 10 - 114
Totaal opbrengsten 117.297 84.110 105.507

Kosten
Personeelskosten 30.944 28.920 35.812
Huisvestingskosten 23.177 21.800 19.604
Kosten inventaris 711 800 593
Algemene kosten 12.135 9.000 10.076
Museum activiteiten 46.858 20.500 29.319
VVV 618 770 578
Totaal kosten voor afschrijvingen 114.443 81.790 95.982

Resultaat voor afschrijvingen 2.854 2.320 9.525
Afschrijvingen 1.030 11.900 6.611
Exploitatie resultaat 1.824 -9.580 2.914

Verdeling van het resultaat
Mutatie algemene reserve 1.824 2.914
Mutatie bestemmingsreserve - -

1.824 2.914



Toelichting op de balans per 31 december 2019
(bedragen x €1)

Materiële vaste activa
Onroerende zaken Verbouwing Inrichting/Inventaris Totaal

Boekwaarde per 1 januari 390.292 9.997 9.057 409.346
Investeringen - - 38.882 38.882
Investeringssubsidies - - 37.872 37.872
Afschrijvingen - - 1.030 1.030
Boekwaarde 31 december 390.292 9.997 9.037 409.326

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 408.307 171.032 191.576 770.915
Projectsubsidies - 58.000 112.043 170.043
Cumulatieve afschrijvingen 18.015 103.035 70.496 191.546
Boekwaarde 31 december 390.292 9.997 9.037 409.326

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

Voorraden: 31-12-2019 31-12-2018
Voorraad Museum artikelen 2.161 736
Voorraad VVV artikelen 700 700

2.861 1.436

Overige vorderingen en overlopende
activa:
Nog te ontvangen subsidie 5.115 -
Sponsering Rembrandt expositie - 4.000
Nacalculatie Museumjaarkaart 2.796 1.294
Factuur Museumjaarkaart 486 282
Diversen 348 375

8.745 5.951

Liquide middelen
Rabobank rekening-courant 8.025 20.784
Rabobank Telespaarrekening 118.049 113.039
Kas 395 257
Overlopende Pin-transactie 18 -

126.487 134.080



Toelichting op de balans per 31 december 2019 (vervolg)

Eigen vermogen
31-12-2019 31-12-2018

Algemene reserve
Stand 1 januari 402.916 400.002
Resultaatverdeling 1.824 2.914
Stand per 31 december 404.740 402.916

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

In 2014 is besloten ten behoeve van de beoogde renovatie en herindeling van het museumpand
een deel van de beschikbare middelen hiervoor te bestemmen.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
Stand per 1 januari 75.514 75.514
Onttrokken voor onderhoud - -
Stand per 31 december 75.514 75.514

Vooruit ontvangen subsidie/nog te besteden subsidie

Nog te besteden herinrichting beneden verdieping
Subsidie gemeente 50.000 50.000
Besteedt 47.872 37.872
Stand per 31 december 2.128 12.128

Nog te besteden klimaatverbetering
Subsidie gemeente 43.275 43.275
Besteedt 31.121 27.101
Stand per 31 december 12.154 16.174

Nog te besteden beeldvorming
Subsidie gemeente 3.275 3.275
Besteedt 7.567 9.198

-4.292 -5.923
Totaal vooruit ontvangen/nog te besteden subsidie 9.990 22.379

Overige schulden en overlopende passiva
Afrekenig energie 3.500 -
AvondExtra, voorruit betaald 2020 2.200 2.933
Te betalen vakantiegeld 1.087 1.471
Netto lonen 403 -
Donaties - 105
Subsidie Waterjaar 50% - 1.600
VVV cadeaukaarten - 7.464
Diversen 1.306 550

8.496 14.123



Specificatie kosten 2018 Werkelijk Begroting Werkelijk
(x €1) 2019 2.019 2.018
Personeelskosten
Salarissen incl. vakantiegeld 22.158 21.800 29.611
Ziekengeld uitkering - - -11.557
Sociale lasten en verzuimverzekering 5.321 4.400 5.525
Overige personeelskosten 3.067 2.200 4.346
Tijdelijk personeel - - 7.492
Bestuurskosten 398 520 395

30.944 28.920 35.812

Huisvestingskosten
Belastingen, heffingen en verzekering 5.753 5.500 6.150
Schoonmaak 6.555 6.200 6.286
Gas, elektra en water 7.885 4.200 2.288
Onderhoud gebouw 715 1.000 778
Onderhoud tuin 144 200 15
Groot onderhoud - - -
Overige 2.125 4.700 4.087

23.177 21.800 19.604
Algemene kosten
Kantoorbenodigdheden 418 900 978
Administratiekosten 4.703 3.500 3.895
Telefoon en internet 2.545 1.700 1.644
Nieuwsbrief 1.011 1.000 1.046
Bankkosten 835 800 868
Portokosten 452 500 375
Reclame en advertenties 1.225 - 265
Overige 946 600 1.005

12.135 9.000 10.076

Museum activiteiten
Contributies 872 800 793
Drukwerk 243 100 436
Exposities 28.473 13.600 22.387
Activiteiten museum 787 - -
AvondExtra 3.541 4.500 3.416
Verzekeringen 1.733 500 1.373
Inkoop winkel 11.151 1.000 914
Overige 58 - -

46.858 20.500 29.319

VVV
Activiteiten 188 150 152
Overige artikelen 325 320 222
Overige kosten 105 300 204

618 770 578
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