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Aanzicht pand in jubileumsfeer tijdens Beatrix tentoonstelling




Verslag van het bestuur 

1. Voorwoord  

Met trots presenteren wij u hierbij het jaarverslag 
2021 van de stichting Stedelijk Museum Vianen.

 

Dit jaarverslag ziet op het verstreken jaar 2021. 
Een bijzonder jaar waarin we als Stedelijk 
Museum Vianen stil mochten staan bij het feit dat 
we al weer 50 jaar bestaan. Een prachtig jubileum 
en zeker geen vanzelfsprekendheid. Dit jubileum 
hebben we, vanwege oplopende 
besmettingscijfers na de zomer, niet zo uitgebreid 
kunnen vieren als dat we oorspronkelijk gehoopt 
en gepland hadden. Wel is er een prachtige 
glossy uitgebracht en heeft onze conservator een 
heel mooie jubileumtentoonstelling kunnen 
samenstellen. 

Als gevolg van wisselende besmettingscijfers 
gedurende het jaar werden we ook dit jaar weer 
geconfronteerd met perioden van beperkende 
maatregelen en sluiting. Uiteraard had dit een 
belangrijke weerslag op bezoekersaantallen, 
nevenactiviteiten en financiën. Hierover later in dit 
jaarverslag meer. 
 

De tentoonstelling “Trouwe Viervoeter” werd 
verlengd tot 4 juni. Uiteindelijk bleef het 
desondanks niet mogelijk deze tentoonstelling 
nog te bezoeken in 2021. In de zomer werd de 
tentoonstelling “Cornucopia” met werk van de 
lokale kunstenares Jolande van Kouwen 
geopend. Een tentoonstelling die liep tot 26 
september, waarna op 23 oktober de 
jubileumtentoonstelling “Beatrix in Beeld” werd 
geopend in de Grote Kerk door Peter Rehwinkel. 
Beoogd was dat deze tentoonstelling zou lopen 
tot en met 31 januari, een niet willekeurig gekozen 
datum. Echter omdat rond de jaarwisseling het 
museum wederom 6 weken gesloten was heeft 
het bestuur besloten deze tentoonstelling te 
verlengen tot en met 27 februari 2022. 

Ondanks enkele langdurige periode van sluiting 
bleven alle vrijwilligers enorm betrokken. En 
overigens liepen veel werkzaamheden in 
aangepaste vorm “gewoon” door. Denk hierbij 
aan administratie, onderhoud van gebouw en tuin 
of het buitenzetten van het afval. Veel werk van 
onze vrijwilligers is wellicht minder zichtbaar maar 
stemt ons niet minder dankbaar. We zijn enorm 
erkentelijk voor ieders bijdrage in welke vorm dan 
ook. 

De grote veerkracht en het enthousiasme van 
iedereen die bij het museum betrokken is geeft 
veel vertrouwen in de toekomst. En in dit 
jaarverslag kunt u er kennis van nemen dat het 
museum er ook in financieel opzicht gezond voor 
staat. We zien er naar uit u weer in grote getale 
welkom te heten. 
 

Namens het gehele bestuur van de Stichting 
Stedelijk Museum Vianen 
 

Arjen Cuijpers 
Voorzitter 
 

Vianen, 28 februari 2022 

2. Beleid 

2.1. Doelstelling en beleidsplan 


De handelingen en besluiten van het bestuur zijn 
in lijn met de doelstelling van de Stichting Stedelijk 
Museum Vianen, zoals verwoord in artikel 2 lid 1 
van de statuten (meest recent bijgewerkt per 11 
maart 2016):  
“De stichting heeft tot doel het in stand houden 
van een museum in Vianen, met het oogmerk de 
belangstelling van de bevolking van Vianen en 
omgeving voor kunst, cultuur en historie van de 
stad en zijn omgeving ook uit educatief oogpunt 
te vergroten.” 
 

De doelstelling wordt periodiek uitgewerkt in 
meerjaren beleidsplannen. In 2021 is het 
meerjarenbeleidsplan 2021-2024 opgesteld en 
vastgesteld door het bestuur. In dit beleidsplan is 
sprake van vier bepalende operationele 
kerngebieden die invulling geven aan wat we 
doen. Hierbij gaat het om: 

1  Een semi permanente tentoonstelling met    
1  bepalende objecten rond enkele verhaallijnen  
1  over de historie van de Vijfheerenlanden in het  
1  algemeen en de stad Vianen in het bijzonder;  

2  Wisselende thematentoonstellingen. Dit betreft 
2  wisselende tentoonstellingen rond werk van  
2  een kunstenaar of objecten met een  
2  gemeenschappelijk thema. 

3  Het organiseren van culturele ontmoetingen; 

4  Educatie. 
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Vervolg: 2.1 Doelstelling en beleidsplan

Daarnaast is sprake van vier strategische 
doelstellingen. Dit zijn: 

a- Structurele groei van het aantal gasten; 
b- Het vergroten van de museumbeleving voor 
gasten; 
c-Het ontwikkelen van gastheerschap; 
d- Financiële stabiliteit. 

 

Beide zijn met elkaar geconfronteerd. Dit 
resulteert niet in een actiepuntenlijst maar in een 
vijftal ontwikkellijnen. Het bestuur zal de komende 
jaren bij majeure beslispunten toetsen of deze in 
lijn zijn met de geformuleerde ontwikkellijnen. 

2.2. Conservator 


Per 1 augustus 2021 heeft de (toenmalige) 
conservator van het Stedelijk Museum haar baan 
opgezegd in verband met een aanstelling als 
directeur bij de Menkemaborg, een stadskasteel 
dat in eigendom is van het Groninger Museum. 

 

Het bestuur is zeer gelukkig met het feit dat op 
tijd en succesvol een nieuwe conservator kon 
worden geworven en aangesteld. Per 1 augustus 
is Werner van den Belt gestart als conservator 
van het museum. 

2.3. Beheer collectie gemeente  
VĳfhVĳfheerenlanden. 

Het Stedelijk Museum Vianen beschikt niet over 
een eigen collectie, maar wel over een langdurige 
bruikleenovereenkomst met de gemeente 
Vijfheerenlanden. Deze bruikleenovereenkomst 
kent de ambitie om deze collectie voor een groter 
en breder publiek toegankelijk moet worden 
gemaakt. Een belangrijke voorwaarde om dat te 
kunnen realiseren, is dat het Stedelijk Museum 
Vianen een grotere rol speelt in het behoud, 
beheer en ontsluiting van de gemeentecollectie. 
 

De vorige conservator van het Stedelijk Museum 
Vianen was sinds 2016 voor een deel van haar tijd 
(8 uur p/wk) als collectiebeheerder in dienst van 
de gemeente Vijfheerenlanden. Per 1 augustus 
heeft zij niet alleen ontslag genomen bij het 
museum maar ook bij de gemeente. De 
gemeente Vijfheerenlanden heeft er voor gekozen 
om beide functies te ontkoppelen. De nieuwe 
conservator van het museum is zodoende niet 
ook de beheerder van de gemeentelijke 
kunstcollectie. 

2.4. Vertrouwenspersoon 

In elke organisatie kunnen mensen te maken 
krijgen met ongewenst gedrag van anderen of 
kan men zitten met een vermoeden van niet 
integer handelen van iemand. Het bestuur van de 
stichting Stedelijk Museum Vianen wil iedereen 
een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Sinds 
medio 2021 is er daarom een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon. Bij ongewenst gedrag of bij 
een vermoeden van niet integer handelen kunnen 
vrijwilligers en direct betrokkenen contact 
opnemen met de vertrouwenspersoon Frans 
Wessels.  

Zijn contactgegevens zijn gepubliceerd in 
nieuwsbrief nummer 56 van 25 juni 2021. Frans 
staat geheel los van het bestuur. Hij functioneert 
onafhankelijk en hoeft dus niet over zaken te 
overleggen met het bestuur. De informatie 
waarover de vertrouwenspersoon beschikt, is 
vertrouwelijk. Hij deelt deze niet met anderen 
zonder toestemming van de melder, tenzij er 
sprake is van een wettelijke meldplicht. Als een 
melding de taak van de vertrouwenspersoon te 
boven gaat, kan hij de melder doorverwijzen naar 
professionele hulpverleners en juridisch adviseurs. 
Is de vertrouwenspersoon van mening dat hij 
onvoldoende professionele distantie tot een 
melding kan waarborgen, dan zal hij de melder 
doorverwijzen naar een externe 
vertrouwenspersoon. 

 

Het bestuur is zeer gelukkig met het feit dat er 
een vertrouwenspersoon binnen het museum 
beschikbaar is. 

2.5. Toekomst Museum 

Het blijft onze ambitie om het Stedelijk Museum 
Vianen ook als regionaal 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.  
Het vergt echter moed en optimisme om deze 
ambitie te formuleren nu er zoveel onzekerheden


3



Vervolg: 2.5 Toekomst museum

bestaan ten aanzien van de financiële slagkracht 
van de gemeente als gevolg van een gerechtelijke 
uitspraak over een langslepende financiële claim, 
een nieuw kabinet met een nieuw cultuurbeleid en 
als gevolg van het feit dat zal moeten blijken wat 
de maatschappelijke financiële weerbaarheid is 
om te herstellen van een crisis zoals we de 
afgelopen decennia niet hebben gekend. 
 

Gelukkig heeft het financieel beleid van de 
afgelopen jaren van het Stedelijk Museum Vianen 
gezorgd voor voldoende weerbaarheid om de 
coronacrisis te doorstaan. Aangevuld met steun 
van overheidswege is er een goede basis om met 
vertrouwen de toekomst in te stappen. 
 

Die goede basis bestaat ook uit een grote groep 
enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Zonder 
hun inzet zou het museum niet kunnen bestaan. 
Het bestuur heeft veel waardering voor de inzet 
van de vele vrijwilligers die op enigerlei wijze actief 
zijn binnen het museum. 

De balie en de museumwinkel ondergingen een metamorfose 

        
2.6. Bezoekers Museum 


Zoals ook in eerdere jaarverslagen is verwoord 
heeft het Stedelijk Museum Vianen de ambitie om 
een aanmerkelijke groei van het aantal bezoekers 
aan het museum te bereiken. Een realistisch 
einddoel in het meerjaren beleidsplan lijkt een 
bezoekersaantal dat zich structureel bevindt 
tussen de 10.000 en 12.000 bezoekers per jaar. 
Dit vraagt om het organiseren van aansprekende 
tentoonstellingen. 

 

In het jaar 2021 is het echter niet gelukt om ook 
maar in de buurt te komen van dit streefaantal. De 
sluitingsperioden, het geheel wegvallen van de 
culturele Avonden Extra, het niet kunnen 
organiseren van cursussen en lezingen en 
noodzakelijkwijs afzeggen van alle educatieve 
activiteiten voor scholieren van basis- en 
middelbaar onderwijs hebben uiteindelijk geleid 
tot een totaal aantal bezoekers van 2.505. Dit is 
bijna een halvering ten opzichte van het jaar 2020, 
en bijna een kwart van de aantallen in de laatste 
jaren vóór Corona. 

Wanneer we de cijfers van de afgelopen jaren op 
een rij zetten zien we nadrukkelijk de ernstige 
terugval van de aantallen bezoekers in 2020 en 
2021. Als gevolg daarvan vertoont de trendlijn 
over een langere periode gezien nu ook een lichte 
daling. 
 

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat, 
wanneer de restricties en opgelegde sluitingen 
definitief voorbij zijn we de reguliere en positieve 
lijn weer kunnen oppakken. 
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3. Activiteiten en producten 

3 a. Tentoonstellingen en exposities  

> Trouwe viervoeter - dierenportretten van Otto  
> Eerelman 
> verlengd t/m 13 juni 

Het jaar 2021 mogen we best kenschetsen als 
dramatisch. Vrijwel het gehele eerste halfjaar was 
het museum gedwongen gesloten. De 
veelbelovende, vorig jaar gestarte tentoonstelling 
Trouwe Viervoeter - dierenportretten van Otto 
Eerelman, die nog tot en met 31 januari liep, kon 
worden verlengd tot en met 13 juni. Maar het 
museum mocht haar deuren pas weer op 5 juni 
openen, waardoor er slechts een paar 
bezoekdagen overbleven. Kortom, heel 
teleurstellend voor deze hoogwaardige 
tentoonstelling. 

> Cornucopia 
> 27 juni t/m 26 september 

Deze tentoonstelling in de zomerse maanden 
werd ingekleurd door het werk van de Viaanse 
kunstenaar Jolande van Kouwen. Zij haalt haar 
inspiratie uit de natuur. Vandaar de titel 
Cornucopia wat ‘hoorn des overvloeds’ betekent. 
De natuur die gul geeft, hetgeen we als 
vanzelfsprekend lijken te aanvaarden, maar 
waarvan we de schoonheid vaak over het hoofd  
zien…  

    

      
Beelddrager van de tentoonstelling Cornucopia 

   
  

Zo kunnen oude fruitbomen met hun grillige 
vormen en prachtige bloesem haar aanzetten tot 
nieuwe tekeningen en schilderijen. Haar 
weelderige, felgekleurde bloemenpatronen 
zorgden inderdaad voor het zo gewenste 
zomerse gevoel. Vermoedelijk mede door de 
hinderlijke coronamaatregelen (anderhalve meter 
afstand, mondkapjes), en het nog weifelende 
gedrag van consumenten werd de tentoonstelling 
helaas matig bezocht. 

> Beatrix in Beeld - staatsieportretten en vrij  
> werk 
> 16 oktober t/m 31 januari  
> (verlengd t/m 27 februari 2022) 

 
Een van de verrassende objecten die de tentoonstelling  
Beatrix in beeld mede zo boeiend maakten 

De voorbereidingen voor de 
jubileumtentoonstelling werden al in het voorjaar 
in gang gezet. Maar door de wisseling van 
conservator (Afiena van IJken werd opgevolgd 
door Werner van den Belt) ontstond er enige 
vertraging in de voortgang.  

Door de grote inspanning van de nieuwe 
conservator werd dit tenietgedaan en hij zorgde 
voor een zeer interessante en bijzondere 
tentoonstelling. Mede dankzij de grote exposure 
in kranten, tijdschriften, radio en televisie kreeg 
Beatrix in beeld niet alleen regionale maar ook 
grote landelijke bekendheid. 

Helaas werd ook deze unieke tentoonstelling 
getroffen door een lockdown vanaf medio 
december. Hierdoor viel de - qua 
bezoekersaantallen - altijd zo lucratieve periode 
van de Kerstvakantie helemaal weg.  
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Vervolg: 3.a Tentoonstellingen en exposities


Daardoor trok de grote selectie staatsieportretten 
met onder andere de zeefdruk van ‘Beatrix met 
hoed' door Carla Rodenberg, het 'frontaal 
borststuk in regenjas' van Marte Röling evenals 
het prachtige portret van Herman Gordijn uit 1982 
gemaakt voor de Raad van State niet de 
bezoekersaantallen waarop kon worden 
gerekend.  

    
Het portret van de hand van Herman Gordijn uit 1982 dat 
tevens diende als beelddrager voor de tentoonstelling 

En dat gold ook voor de bruiklenen van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de 
Koninklijke Verzamelingen, de werken van 
bijvoorbeeld Bob Bruijn, Ger van Elk, Jeroen 
Henneman en Andy Warhol en de talloze andere 
schilderijen, foto's en beelden van prinses Beatrix. 
En niet te vergeten de ontwerpen van postzegels 
en munten van onder anderen Auke de Vries, 
Peter Struycken, Irma Boom en Berend Strik. 
Ondanks de terugkerende coronaproblemen kon 
worden gesproken over een bijzonder geslaagde 
jubileumtentoonstelling, Vianen en 
Vijfheerenlanden meer dan waardig. 

> Historische opstelling 
> semi-permanent  

Deze expositie in de benedenzaal kreeg in de 
lockdown perioden een wat andere indeling. Er 
werden aanpassingen gedaan om de historische 
verbinding met Vijfheerenlanden te verbeteren. 

In september 2021 is er gestart met deze nieuwe 
opzet van ons mooie culturele erfgoed in de regio, 
gevat in vier hoofdthema’s: 
1- ontstaansgeschiedenis van (de regio) Vianen  
2- politiek en economie  
3- kunst en cultuur  
4- het leven met water in de regio 
Zoals bekend worden er regelmatig opgravingen 
gedaan met bijzondere vondsten die belangrijk 
zijn voor een beter begrip van de regio, 
bijvoorbeeld de muntschat uit 2018 en een 
massagraf in 2020. Wij doen onze uiterste best 
om hieraan zo in de nabije toekomst aandacht te 
besteden in de benedenzaal, in het verlengde van 
de Historische Opstelling.  

Vondst massagraf  

3 b. Cursussen  

In deze verslagperiode was het door de pandemie 
niet mogelijk om cursussen te geven. 

3 c. Educatieve projecten 


Om bekende redenen stonden de educatieve 
activiteiten in 2021 op een laag pitje. Alleen in het 
najaar was het mogelijk het project “Stad in de 
Middeleeuwen” aan te bieden. Helaas hebben 
weinig scholen hiervan gebruik gemaakt, slechts 
2 groepen hebben we ontvangen. 
Door de gemeentelijke herindeling zijn er nieuwe 
partners op het gebied van Kunst en Cultuur. Voor 
educatie zijn we in samenwerking met Kunst 
Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Kunst & 
Cultuur Vijfheerenlanden gestart met gesprekken 
hoe hierbij aan te sluiten. Begin 2022 zal in het 
teken staan van het opnieuw opzetten van 
educatie binnen het museum, rekening houdend 
met de leerdoelen, de bestaande programma’s, 
de programmering van tentoonstellingen in het 
museum. 
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3 d. AvondextrA  

Door de corona-omstandigheden hebben wij in 
een vroegtijdig stadium alle vijf geplande 
concerten in de AvondextrA-voorjaarsserie helaas 
moeten annuleren. 

Gelukkig kon de najaarsserie wel doorgaan, 
dankzij de medewerking en ondersteuning van 
het Vijfheerenlanden Kunst & Cultuur Fonds. 
Daardoor konden we met het programma 
uitwijken naar het Theater Vianen, waar wel de 
anderhalve meter maatregel kon worden 
toegepast. 
Zodoende konden onze bezoekers - met in 
achtneming van alle, per avond, specifieke 
coronamaatregelen - in een professionele setting 
genieten van een viertal concerten, te weten: 

> 27 augustus 
Charles Aznavour-Mon Amour 
Britta Maria, Maurits Fondse 
Zij speelden de prachtige chansons van Aznavour 
en vertelden tussendoor over zijn leven: zijn strijd 
om zanger te worden. 

> 24 september 
Torno Tango 
Marlies Gadellaa, Jan-Willem Dubbeldam, Dick 
Hermsen 
Dit trio, bestaande uit een zangeres en twee 
gitaristen, lieten ons kennismaken met de tango in 
al haar facetten. 

> 29 oktober 
Talent voor toeval 
Ralph Rousseau 
Zijn voorstelling was rijk aan verbazing, 
verwondering en vooral ontwapende humor. Het 
toeval en de viola da gamba vormden samen de 
rode draad van deze voorstelling. 

> 26 november 
Ramses Shaffy - De liederen 
Guus Westdorp 
Uitbundig, ingetogen en met anekdotes voerde hij 
ons door velden van vurige liefdes, maar ook 
langs grachten in nachten vol eenzaamheid en 
verlangen. 

3 e. Activiteiten gedurende het jaar 


Alle voorgenomen activiteiten in het eerste 
halfjaar, waaronder dus ook het educatieve 
project ‘Op stap met Jet en Jan, jong in 1910’ 
voor de basisschoolleerlingen uit groep 5, 
moesten worden geannuleerd. 


In het tweede halfjaar konden er slechts een paar 
bijeenkomsten plaatsvinden, waaronder een 
huwelijksvoltrekking, die geheel volgens de 
toentertijd geldende coronamaatregelen werd 
gehouden in onze bovenzaal, de 17e eeuwse 
schuilkerk. 


De gemeente Vijfheerenlanden keurde de ruimte 
goed en zo mocht onze vrijwilliger Irma Loffeld, in 
haar functie als buitengewoon ambtenaar 
Burgerlijke stand, het huwelijk sluiten. 

 
Zaterdag 26 juni: huwelijksvoltrekking in de schuilkerk 

Officiële opening op 23 oktober 
Voor de opening van de tentoonstelling Beatrix in 
beeld - staatsieportretten en vrij werk kon worden 
uitgeweken naar de Grote Kerk, die geheel 
belangeloos hun locatie beschikbaar stelde voor 
de te verwachten grote opkomst.  

De banner op de hopepage van onze site 

Deze zeer gewaardeerde geste stelde ons in staat 
om deze tentoonstelling het cachet te geven dat 
mocht worden verondersteld. Na de officiële 
opening die werd verricht door Peter Rehwinkel, 
werden de bezoekers in groepen uitgenodigd om 
aansluitend de tentoonstelling te bezoeken. 
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3 f. Samenwerkingsverbanden  

Historische Vereniging “Het Land van Brederode” 
Het museum onderhoudt 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. Helaas waren er in 2021 weinig 
mogelijkheden om de samenwerking ook 
daadwerkelijk praktisch in te vullen. De nieuwe 
conservator heeft daarnaast contact gezocht met 
andere historische verenigingen, met name in 
Ameide er Leerdam, om ook met hen (meer) te 
gaan samenwerken. 




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. 
Bestuursleden en / of conservator wonen 
bijeenkomsten bij afhankelijk van onderwerp / 
thema en ruimte in de eigen agenda. 

   

       

Grote Kerk Vianen 
Met het bestuur van de Grote Kerk bestaan 
goede contacten, zij het niet op reguliere basis. Er 
zijn normaliter met regelmaat raakvlakken in de 
vorm van culturele evenementen en exposities in 
de Grote Kerk. Uiteraard was dat in 2021 anders.  

Het bestuur van het museum zou het uit 
toeristisch oogpunt toejuichen wanneer de Grote 
Kerk in de gelegenheid zou zijn haar 
openingstijden te verruimen. Zodoende kunnen 
meer mensen uit Vianen en daarbuiten 
kennismaken met het Praalgraf, dat een van de 
belangrijkste toeristische hoogtepunten is van 
Vianen.  

Het bestuur van de Grote Kerk heeft op 23 
oktober 2021 de kerk geheel belangeloos ter 
beschikking gesteld voor de ontvangst van gasten 
en de opening van de jubileumtentoonstelling van 
het museum.


Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht 
Het Regionaal Historisch Centrum in Wijk bij 
Duurstede heeft het beheer van het zogenoemde 
“platte” historische archief” van de gemeente 
Vijfheerenlanden (documenten, kaarten, prenten 
e.d.). 

        

Ondernemersvereniging Vianen 
Het museum is lid van de ondernemersvereniging. 
In 2021 was er geen mogelijkheid om in het 
centrum van Vianen gezamenlijk evenementen te 
organiseren. Zelfs de 750ste paardenmarkt kon dit 
jaar niet doorgaan. 
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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 van de Stichting Stedelijk 
Museum Vianen gewijzigd.

Toegetreden is de heer Eric van Rosmalen in de 
rol van vice voorzitter. Daarnaast is toegetreden 
de heer René Tips die het penningmeesterschap 
overneemt van Theo van Vliet. Theo zal nog 
aanblijven tot na de publicatie van dit jaarverslag.  
 

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

> Arjen Cuijpers (voorzitter)                  

> aftredend: 2025 (niet herbenoembaar) 
 

> Eric van Rosmalen (vice voorzitter)    

> aftredend: 2025 (herbenoembaar) 
 

> Peter Versluijs (secretaris)               

> aftredend: 2022 (niet beschikbaar  
> voor herbenoeming) 
 

> Theo van Vliet (penningmeester)     

> aftredend: 2022 (niet herbenoembaar) 
 

> René Tips (penningmeester)            

> aftredend: 2025 (herbenoembaar) 
 

> Hennie Korthuis (lid)                          

> aftredend: 2023 (herbenoembaar) 
 

> Jan Hengeveld (lid)                             

> aftredend: 2024 (herbenoembaar) 
 

Het bestuur staat er echter niet alleen voor. 
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 Irma Loffeld verzorgen 
respectievelijk de financiële administratie en de 
donateursadministratie van het museum. Ineke 
Leenaars is de steun en toeverlaat voor het  
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3 g. De Museumwinkel 

De entree, de balie en de museumwinkel 
ondergingen een grote renovatie. Tijdens de 
gedwongen sluiting door corona leverden de 
vrijwilligers van de technische ploeg een 
huzarenstukje af.  

Omdat de VVV sinds 1 januari geen onderdeel 
meer uitmaakt van het museum, schiep dat meer 
schapruimte voor de museumartikelen.  

Door de verbouwing kreeg het geheel een veel 
professioneler uitstraling. Dankzij de verplaatsing 
van de balie, een nieuwe kleurstelling en andere 
indeling ontstond er meer ruimte voor de 
baliemedewerkers en de bezoekers.  

Het winkelassortiment werd uitgebreid met onder 
andere artikelen van het Nationaal Glasmuseum 
Leerdam en uiteraard met aan tentoonstellingen 
gelieerde merchandise. Echter, mede gezien de 
zeer beperkte openstellingen bleef de omzet 
helaas beperkt. 

    
De virtinekasten kregen een frisse uitstraling 



                         

4.3. Personeel  

Halverwege het jaar gaf de conservator, het enige 
personeelslid in vaste dienst, aan dat zij een 
andere functie heeft aanvaard. 


Een sollicitatieprocedure werd opgestart. De 
sollicitatiecommissie bestond uit 2 bestuursleden 
en 2 coördinerende vrijwilligers. Uit de ruim 20 
sollicitanten is een selectie gemaakt.  
Er zijn gesprekken met 6 kandidaten gevoerd. 
Iedere kandidaat kreeg een gesprek met de 2 
bestuursleden en aansluitend met de 2 
vrijwilligers. 


Met ingang van 1 augustus is Werner van den 
Belt aangesteld als nieuwe conservator voor 24 
uur per week. 


De conservator is verantwoordelijk voor het 
organiseren van regionaal en landelijk interessante 
en spraakmakende tentoonstellingen om hiermee 
de bekendheid van het Stedelijk Museum Vianen 
te vergroten onder het brede publiek. 
Aandachtspunt is tevens de historie van Vianen 
en de Vijfheerenlanden. 

4.4. Vrijwilligers  

In 2021 waren 65 vrijwilligers (inclusief 
bestuursleden) verbonden aan het museum. We 
hebben afscheid genomen van vrijwilligers, maar 
eenzelfde aantal nieuwe vrijwilligers heeft zich 
gemeld.


De flexibiliteit van de vrijwilligers valt in deze tijd 
op. Veel mensen die wat willen doen. Tijdens de 
sluiting in de eerste helft van het jaar hebben we 
een vernieuwing van de ontvangstruimte/winkel 
doorgevoerd. Deels met vrijwilligers. Veel handige 
handen binnen het team: opruimen, demonteren, 
begeleiden van de externe bedrijven. Het resultaat 
mag er zijn: een frisse open ontvangstruimte met 
daarbij uitbreiding van het winkel assortiment. 

Een tweede extra project was het maken van een 
goede werkkamer op de zolder en een aparte 
opslagruimte. Ook hierbij diverse vrijwilligers die 
hun steentje hebben bijgedragen. 

Gedurende het jaar zijn de vrijwilligers op de 
hoogte gehouden door middel van een 
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Vervolg: 4.1 Bestuurssamenstelling


bestuur op het vlak de inzet van vrijwilligers en 
verantwoordelijk voor veel uitvoerende dagelijkse 
werkzaamheden. Verder beheert Aline Bergmans 
onze website en coördineert zij samen met de 
secretaris de digitale omgeving van het museum. 
 

Tenslotte werd het bestuur bij zijn 
beleidswerkzaamheden geadviseerd door Afiena 
van IJken-van Zanten (conservator tot eind juli) en 
Werner van den Belt (conservator sinds 1 
augustus). 
 

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 2021 hebben 12 bestuursvergaderingen 
plaatsgevonden. Tijdens de bestuurs-
vergaderingen is met name aandacht besteed 
aan de wisseling van conservator en de 
consequenties van de verschillende perioden van 
sluiting. Verder is gesproken over de bemensing 
van de organisatie. 
 

Gemeentelijke contacten. 
Het afgelopen jaar zijn er verschillende contacten 
geweest met de gemeente Vijfheerenlanden. Alle 
contacten verliepen in een open en prettige sfeer. 
Er was met name periodiek contact met de 
wethouder van cultuur, mevr. Christa Hendriksen, 
en de verantwoordelijke beleidsambtenaren. 
Daarnaast is ook gesproken met de wethouder 
van Toerisme, dhr. Cees Taal. 

 



Vervolg: 4.4 Vrijwilligers

    

nieuwsbrief. Er zijn weinig momenten geweest 
met structureel overleg (dagverantwoordelijken), 
door de te grote groep in combinatie met corona 
beperkingen. 

In juni ging het museum weer open en kon de 
grootste groep vrijwilligers weer aan het werk: 
onze gastvrouwen/heren. Geweldig om weer 
bezoekers te kunnen ontvangen. 


In de zomer was het toch nog mogelijk een 
bijeenkomst te organiseren in de tuin. Een 
bijeenkomst in het teken van afscheid. Afscheid 
van de conservator en afscheid van een groep 
vrijwilligers. Het was goed elkaar weer te zien. De 
bijeenkomst was in de tuin, die door de tuin 
vrijwilligers goed onderhouden wordt. 

Voortgangsgesprekken zijn ook in 2021 niet 
geweest, de verwachting is dat dit in 2022 weer 
opgepakt kan worden.  
Gewoonlijk sluiten we het jaar af met een gezellige 
bijeenkomst met alle vrijwilligers, met eten en 
drinken. Deze keer hebben we voor het hapje en 
drankje thuis gezorgd. 

Wij zijn aangenaam verrast door de inzet, 
motivatie en flexibiliteit van al onze vrijwilligers. In 
uren is de inzet uiteraard lager dan in normale 
jaren, maar toch tellen we nog 6.800 uur 
vrijwilligersinzet. 

4.5. Sponsoring  

Relaties zijn zeer belangrijk. Een museum kan niet 
zonder gelden van buiten. Naast de subsidie van 
de gemeente hebben wij ook sponsoren en 
vrienden, die ons steunen. Het doet ons deugd 
onze accountant HLB Blömer weer sponsor was 
in 2021. Daarnaast hebben wij onder de 
plaatselijke bedrijven negen vrienden die ons 
financieel steunen. Initiatieven om meer vrienden 
te werven hebben wij mede door de Corona 
perikelen niet ontplooid. 


De huidige tentoonstelling Beatrix in beeld is 
mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van 
de Boaz bank. 
Van de gemeente hebben wij extra ondersteuning 
ontvangen voor AvondextrA, avonden die wij niet 
in eigen huis konden organiseren. Een aantal 
avonden konden daarmee doorgaan in een 
gehuurde locatie. 

4.6. Donateurs  

Aan het begin van 2021 hadden wij 255 
donateurs. In de loop van 2021 hebben wij 
afscheid genomen van 9 donateurs, waarvan 2 
door overlijden. Gelukkig mochten wij 7 nieuwe 
donateurs verwelkomen. 

Zo af en toe moet het bestand worden 
opgeschoond. Het gaat dan met name om 
donateurs die al langere tijd feitelijk niet bijdragen, 
maar ook nog niet hebben opgezegd. Uiteraard 
proberen wij ook hen zo lang mogelijk in het 
bestand te houden in de hoop, dat ze nog een 
keer gaan betalen. Helaas hebben wij 18 
donateurs, die al 2 jaar of langer achtereen niet 
hebben bijgedragen, moeten uitschrijven.

Eind 2021 zijn er dus 235 donateurs. 

4.7. Publiciteit  

Het jaar 2021 was ons jubileumjaar. Jammer 
genoeg stond dit jaar ook bijna ononderbroken in 
het teken van corona. De lange sluitingsperioden 
en de zeer beperkte openstellingen zorgden 
ervoor dat de binding met onze 
museumliefhebbers en donateurs onder druk 
stond. Om ze toch te blijven betrekken bij ons 
museum hebben wij een mailing verstuurd met 
een presentje in de vorm van een ‘Pop-out bloem 
kaart’ van Studio Roof. 


Onze vrijwilligers werden regelmatig op de hoogte 
gehouden van ontwikkelingen in ons museum aan 
de hand van het digitale informatiebulletin ‘VNvdV’ 
(Voornaam Nieuws van de Voorstraat 97). 
Naast de Nieuwsbrieven ten behoeve van onze 
donateurs gaven wij ook een speciaal 
jubileummagazine uit waarin het verleden, heden 
en toekomst uitgebreid werden belicht. Deze 
‘glossy’ werd toegestuurd naar vrienden en 
donateurs en gratis beschikbaar gesteld aan 
bezoekers van het museum. 

De tentoonstellingen kregen ruim aandacht in 
de lokale, regionale en landelijke media. Aan de 
tentoonstelling Trouwe viervoeter. 
Dierenportretten van Otto Eerelman besteedden 
ook diverse magazines en special 
interestbladen redactionele artikelen. 
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5. Gebouwbeheer  

Het museumpand Voorstraat 97 is als woonhuis 
gebouwd in 1566 en staat nu op de 
Rijksmonumentenlijst als een woonfunctie. Het 
pand is in 1993 verbouwd en door het museum 
betrokken. 

Het veranderde gebruik van het gebouw stelt 
beduidend hogere eisen: van woning naar 
museum. De inbraakveiligheid en vluchten bij 
brand blijken prioriteit te hebben. Dat zijn twee 
tegenstrijdige eisen. In 2019 zijn de 
toegangsdeuren al aangepast. 

Gebouwinstallaties worden tot gebouwbeheer 
gerekend. Bij de inventarisatie in 2019 werd 
geconstateerd dat de meeste installaties tegen 
het einde van hun levensduur lopen en een hoog 
energiegebruik hebben dat primair veroorzaakt 
wordt door de voorwaarde van constante 
temperatuur en vochtigheid. 

Veiligheid 
De inbraakveiligheid en de brandveiligheid is in 
2020 grotendeels op orde gebracht. De tuindeur 
wordt nog dicht gezet, wat  nog niet is gelukt 
omdat de benodigde materialen niet aangeschaft 
konden worden door corona. Het vergroot de 
inbraakveiligheid en de indelingsruimte van een 
expositie. Voor het ontvluchten bij brand is niet 
deze deur maar zijn de trappen maatgevend. Alle 
deuren zijn nu van binnen uit zonder sleutel te 
openen. 

De inbraakveiligheid is op niveau gebracht door 
huisdeur en keukendeur van driepuntssluitingen te 
voorzien, waar mogelijk naar buiten draaiend. De 
huisdeur is voorzien van een elektronisch slot, 
zodat bij verlies van een sleutel niet alle sloten 
vervangen hoeven te worden. Wel is het aantal 
sleutels (tags) vrij groot, maar omdat we met 
vrijwilligers werken kan het moeilijk anders.  

De zolder is in 2021 deels ingericht als 
werkruimte. Sinds het Bouwbesluit van kracht is, 
zijn de eisen voor brandveiligheid flink opgevoerd 
en is een oplossing gezocht voor vluchten bij 
brand. Volgens de gangbare regels was de 
vluchtafstand naar buiten te groot omdat er geen 
rookcompartiment in het gebouw zit. 
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Onze jubileumtentoonstelling Beatrix in beeld 
kreeg eveneens (en terecht…) veel media-
aandacht. Zo plaatste het AD 
zaterdagmagazine Mezza een dubbele pagina 
onder de veelzeggende kop: Beatrix verveelt 
nooit - ze lacht, ze flirt, ze joelt. In de Margriet 
werd de tentoonstelling aangekondigd in de Er 
Op Uit Gids.  

Radio Utrecht en de lokale zender SRC zonden 
een interview uit met onze conservator Werner 
van den Belt. In de Telegraaf stond een 
uitgebreid artikel onder de niets verhullende 
kop: Stedelijk Museum Vianen pakt uit met 
Beatrix.  

Ook in andere landelijke en regionale bladen, in 
diverse magazines en special interest bladen, 
zoals bijvoorbeeld Vorsten, mocht de 
tentoonstelling zich verheugen op ruime 
aandacht. 

Dit alles werd ondersteund door een 
postercampagne in Vianen, waar 40 posters, 
twee weken lang opvallend aanwezig waren in 
de diverse in- en uitvalswegen.  

RTV Utrecht maakte een boeiend item en last 
but not least zond het TV-programma Blauw 
Bloed een uitgebreide reportage uit over Beatrix 
in Beeld. Kortom, wij mogen spreken over een 
tentoonstelling met landelijke uitstraling, goed 
voor het museum en goed voor Vianen! 

  
Postercampagne 



Buitenonderhoud 
Aan de tuinzijde begon het schilderwerk te 
bladderen. De beheerder heeft het visueel 
bijgewerkt en besloten om onderhoud in werking 
te stellen. Dat is gestart met inspecties door 
Monumentenwacht resulterend in het advies: Op 
basis van hun rapport kan een subsidie aanvraag 
(SIM) ingediend worden. De inspectie heeft in 
december plaatsgevonden. 

Camerabeveilinging 
De camera beveiliging slaat de beelden op maar 
de momentane waarneming vindt plaats op de 
laptop van “ Afiena” via een internet verbinding. 
De laptop is niet meer op te laden en overzetten 
van de programmatuur op een andere daarvoor is 
een specialist nodig vanwege de 
beveiligingscodes die gehanteerd worden. Dit 
staat gepland. 

Duurzaamheid 
Het pand is een rijksmonument zodat er voor 
zonnepanelen op het dak een vergunning nodig is 
af te geven  door een aparte 
monumentencommissie met als uitgangspunten:  
geen afbreuk aan de monumentenstatus en geen 
schade aan het stadsbeeld. De afdeling 
duurzaamheid van de gemeente Vijfheerenlanden 
denkt dat een vergunning mogelijk is, de afdeling 
vergunning stelt zeer forse eisen. Een aanvraag is 
in de wacht gezet ook omdat het aanleggen van 
een interne voedingsleiding  niet eenvoudig is. 

6. 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, 
deze voorziening is dit jaar, mede aan de hand 
van het rapport van de museumwacht, opnieuw 
vastgesteld, het resultaat hiervan is dat de reserve 
kan worden teruggebracht. Het bestuur heeft 
besloten het surplus van de 
onderhoudsvoorziening toe te voegen aan de 
bestemmingreserve. De bestemmingsreserve 
heeft als doel uitbreiding of verhuizing van de 
huisvesting financieel te ondersteunen.   
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De preventist van de regionale brandweer is 
uitgenodigd. Hij stemde in met de tot op heden 
getroffen voorzieningen en zag een 
brandscheiding voor de zolder als niet reëel. Hij 
stelde voor gekoppelde rookmelders in het 
trappenhuis te plaatsen. Dit is door de eigen 
technische dienst uitgevoerd, compliment omdat 
de offerte van het installatiebedrijf factoren hoger 
was. 

Met in acht name van de doorgevoerde 
voorzieningen bedraagt het maximum aantal 
personen dat bij een opening aanwezig mag zijn 
130 personen. Zwak punt is de steile wenteltrap 
zodat 100 personen de voorkeur geniet.  

Toen voor de opening van een tentoonstelling 
daadwerkelijk gesproken werd over 150 gasten 
rezen er bij de beheerder twijfel over de 
draagkracht van een moerbalk waarbij een scheur 
vanuit het hart doorloopt tot in de trekzone. Deze 
scheur is  bestaand maar toont tekenen van 
opentrekken. Zonder nader onderzoek is op basis 
van inzicht de balk verstevigd met 3 beugels. 

Installaties 
De bediening van de alarminstallatie is vervangen, 
omdat de voeding niet meer betrouwbaar was.  
Het energieverbruik is drastisch gestegen sinds er 
airco aanwezig is. Invisible Air heeft er naar 
gekeken en vond het verbruik normaal, maar niet 
het gasverbruik en het aantal draaiuren. 

De verwarming kende alleen op alle radiatoren 
een thermostaatkraan en geen kamer 
thermostaat. De radiotoren in de museumruimten 
leverden warmte, terwijl de airco weer zijn best 
deed om het te koelen tot 19 C. 

De 19 jaar oude cv ketel is vervangen en 
gelijktijdig is het Evo Home systeem aangebracht. 
met zonesturing. De ruimte temperatuur wordt nu 
bepaald door het samenwerken van de 
ruimtethermostaten en de radiatorregelaars.  

Het pand is verdeeld in 5 zones met elk hun eigen 
instelling (programma): de drie museumzalen; de 
receptie  en de zolder. De temperaturen zijn nu in 
orde. De relatieve luchtvochtigheid verdient nog 
aandacht. Temeer omdat de ontvochtigers op een 
lager niveau zijn ingesteld. Hun geluid wordt als 
zeer storend ervaren door bezoekers. 



Vervolg: 6. Risicomanagement


Beperkt vrij beschikbaar eigenvermogen 
(algemene- en bestemmingsreserve),  
hiervan is 86% vastgelegd in onroerende zaken 
en inrichting, derhalve is er 14% ( € 67.548 ) 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 vrijwel 
geheel plaats gevonden in 2018 t/m 2021, in 
2022 wordt het laatste deel uitgevoerd met 
betrekking tot de klimaatbeheersing..   

De aanpassingen 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 
wordt voor een deel gecompenseerd met 
verhoging van de entree prijs.  

Om deze weg omhoog te continueren is een 
structurele verhoging van de exploitatiesubsidie 
en/of meerjarige sponsorcontracten noodzakelijk.  

Aantrekken van exposities die een breed publiek 
aanspreken.  
Naast de  semipermanente expositie met 
betrekking tot Vianen wil het bestuur 
vernieuwende exposities aantrekken. 
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, met ingang van 1 februari 2021 is de 
betaalde formatie met 20% uitgebreid, dit is 
echter onvoldoende om onze ambities te 
realiseren. 

7. 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. 
 

In de vergadering van 21 juli 2021 heeft het 
bestuur, mede ter voldoening aan de WBTR, een 
bestuursreglement vastgesteld. Daarin worden 
(nader) geregeld: de bestuurssamenstelling, het 
stemrecht, vervanging, toezicht op financiën, 
aansprakelijkheid en tegenstrijdige belangen. 
Tevens wordt invulling gegeven aan het begrip 
goed bestuur. 

                      

8. Ontwikkelingen en verwachtingen 2022 

8.1. Algemeen 

De terugloop van de bezoekersaantallen in 2020 
en  2021 waar het aantal  bezoekers beduidend 
minder was dan begroot, veroorzaakt door 
tijdelijke sluitingen van het museum door de 
Covid-19 pandemie. Ook de jubileum 
tentoonstelling in verband met het 50-jarig 
bestaan van het museum heeft door de tijdelijke 
sluiting niet het aantal bezoekers gebracht wat wij 
verwachtte. In 2022 verwachten wij weer een 
stijgende lijn van het aantal bezoekers mede door 
geplande vernieuwende exposities rekenen wij op 
meer belangstelling voor ons museum. De 
financiële gevolgen van de sluiting zijn voor een 
belangrijk deel gecompenseerd door bijdragen 
van de gemeente Vijfheerenlanden en NOW. 
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Ook voor 2022 moet rekening gehouden worden 
met gedeeltelijke sluiting van het museum, om de 
financiële gevolgen hiervan op te vangen hopen 
wij weer op een bijdrage van de gemeente.  

Het bestuur heeft er vertrouwen in dat in het 
tweede kwartaal 2022 de weg omhoog wordt 
gevonden, onder andere door de geplande 
vernieuwende exposities en een toename van de 
bezoekersaantallen.  
Een aandachtspunt c.q. een punt van zorg is of 
de financiële ontwikkeling aan de inkomstenkant 

8.2. Begroting 2022 en kasstromen 2022  

Van de gemeente Vijfheerenlanden is in 2021 € 
24.250 subsidie ontvangen in verband met de 
Covid-19 en € 10.000 projectsubsidie. Voor het 
jaar 2022 zijn nog geen toezeggingen van een 
dergelijke omvang ontvangen. Nu de planning van 
de exposities bekend is wordt contact 
opgenomen met mogelijke sponsoren en subsidie 
verstrekkers.  

Met het benoemen van een vicevoorzitter, die 
ervaring heeft met het werven van sponsoren en 
dit binnen het bestuur in zijn portefeuille heeft is 
versterking van dit aandachtspunt gerealiseerd. 
Wij verwachten dan ook dat het begrote tekort 
ad. € 24.344 substantieel wordt teruggebracht. 
In het begrote nadelig saldo is € 2.700 voor 
afschrijvingen opgenomen, dit houdt in (als het 
begrote te kort niet verminderd) de liquiditeit met 
€21.644 zal afnemen  
De afschrijvingen nemen licht toe door 
investeringen in 2021.  

Het jaar 2022 is wat de financiële situatie van het 
museum betreft een onzeker jaar, gelet op de 
solvabiliteit verwacht het bestuur echter geen niet 
beheersbare financiële problemen. 

Een belangrijk aandachtspunt is het verbeteren 
van de verhouding vaste (structurele) inkomsten 
ten opzichte van de vaste lasten, in de begroting 
2022 gaan de vaste inkomsten vrijwel geheel op 
aan personeelskosten. Verhoging van de 
exploitatiesubsidie en/of sponsorinkomsten 

9. Tot slot  

Wij willen onze dank uitspreken aan onze 
bruikleengevers voor hun flexibiliteit en 
medewerking bij het aanpassen van onze 
programmering aan de wisselende 
omstandigheden.  

Ook hebben we enorm veel waardering voor de 
inzet van conservator, bestuursleden, en 
vrijwilligers om alles te doen – en te laten – om 
zodoende op een verantwoorde wijze die 
activiteiten te ontplooien die wél mogelijk waren.  

We hebben samen geen kans onbenut gelaten 
om open te zijn wanneer het verantwoord was.  
Graag doen we een beroep op een ieder die aan 
het museum een bijdrage levert in financiële zin of 
in de vorm van belangeloze inzet om ons ook het 
voorliggende jaar te helpen en er samen een mooi 
jaar van te maken.  

We hopen elkaar veel te ontmoeten.  

Het bestuur Stichting Stedelijk Museum Vianen  

Arjen Cuijpers  
Peter Versluijs  
René Tips 
Eric van Rosmalen 
Hennie Korthuis  
Jan Hengeveld  

Vijfheerenlanden, maart 2022 
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Aan: het bestuur van Stichting Stedelijk Museum Vianen

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

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

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en 

lasten over 2021 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 Richtlijnen 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 hebben 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, 16 mei 2022

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.  

drs. J.N. Witteveen RA



Jaarrekening 2021 

Toelichting jaarrekening 2021

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 
winsttreven”. 
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. Artikelen in 
consignatie, o.a. van het Glasmuseum te Leerdam, zijn 
hier niet onder opgenomen. 
Algemene reserve 
Conform het besluit van het bestuur is het exploitatie 
resultaat aan de algemene reserve toegevoegd. 
Bestemmingsreserve 
Conform het besluit van het bestuur is de voorziening 
groot onderhoud opnieuw vastgesteld o.a. aan de 
hand van het inspectierapport van de 
Monumentenwacht, het surplus is toegevoegd  
reserve ten behoeve van een uitbreiding van de 
huisvesting.

Nog niet bestede subsidie 
Deze subsidies voor een bepaald doel ontvangen van 
de gemeente (voorheen) Vianen is in 2021 besteed 
aan herinrichting van de baliefunctie, het resterende 
saldo wordt in 2022 besteed aan aanpassingen van 
de klimaatbeheersing.


Grondslagen voor de resultaatbepalingen 
Er is geen sprake van omzet in de zin van geleverde 
diensten en goederen, met uitzondering van 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 2021 
Het positieve resultaat ad. € 29.577 bestaat uit het 
exploitatie resultaat € 10.563 en vrijval 
onderhoudsreserve € 19.014. Het verschil tussen het 
exploitatie resultaat en de (bijgestelde) begroting ad. € 
11.827 is hoofdzakelijk ontstaan door minder uitgaven 
aan het 50-jarig jubileum. Door de beperkingen in 
verband met de Covid-19 pandemie zijn de geplande 
c.q. begrote activiteiten niet uitgevoerd, voor een deel is 
dit gecompenseerd door lagere opbrengsten met 
betrekking tot entreegelden. 

Voor afschrijvingen bedraagt het resultaat € 31.216 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 ook in de toekomst aan onze  financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen is een structurele 
verhoging van de inkomstenstroom noodzakelijk. 
Hiernaast zullen we ook scherp op de kosten moeten 
letten.
Opbrengsten
Van de inkomsten  bestaat 72% (2020 54%) uit
subsidies en slechts 6,4%
 (2020 17%) uit entreegelden en museumjaarkaart.
Van de Gemeente Vijfheerenlanden is naast de 
structurele exploitatie subsidie, € 24.250 als 
compensatie voor de mindere inkomsten en extra
kosten als gevolg van de Covid-19 pandemie, € 10.000 
voor de expositie Beatrix in Beeld en € 2.800 in verband 
met de kosten voor de huur van het theater om de 
AvondenExtra door te kunnen laten gaan, ontvangen.
De projectsubsidie is ontvangen van de Provincie
Utrecht in verband met het Boogbrug project, dit
bedrag is echter vrijwel geheel besteedt aan directe 
kosten voor het project.
De opbrengsten met betrekking tot entree en verkoop 
producten is sterk afhankelijk van de exposities. 
Verschillen met de begroting ontstaan doordat tijdens
het opstellen van de begroting nog niet alle exposities 
bekend zijn en dit jaar tevens door de Covid-19 
pandemie.
Diversen baten en lasten
Hieronder is opgenomen de uitkering van de
verzekering met betrekking tot glasschade en de 
opbrengst van verkoop gebruik meubilair.

Kosten
Personeelskosten:
Het aantal personeelsleden was 1 ( 24 uur per week). 
Het verschil ten opzichte van begroting en vorig jaar 
bestaat uit het aanstellen van een nieuwe conservator 
na het vertrek van de eerder in dienst zijn de 
conservator en de bijdrage in het kader van de NOW. 
De leden van het bestuur en andere vrijwilligers 
ontvangen geen vergoeding, uitsluitend gemaakte 
kosten ten behoeve van het Museum worden vergoed. 
Huisvestingskosten:
In 2021 is een aanvang gemaakt met het uitvoeren 
van achterstallig onderhoud, wat dit jaar is 
gecontinueerd.
Museum activiteiten:
De kosten zijn afhankelijk van de exposities, in de 
begroting is rekening gehouden extra kosten voor de 
jubileumexpositie, zie ook onder opbrengsten.
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Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

(x € 1)

Activa 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa

Onroerende zaken 390.292                  390.292           

Verbouwing 9.997                      9.997               

Inrichting 15.582                    7.775               

Vooruitbetaald op vaste activa -                          

415.871                  408.064           

Vlottende activa

Voorraden 3.452                      2.706               

Te vorderen omzet belastingen 4.949                      2.728               

Overige vorderingen en overlopende activa 502                          3.773               

Debiteuren -                          -                    

8.903                      9.207               

Liquide middelen 131.633                  136.663           

Totaal Activa 556.407                  553.934           

Passiva

Eigenvermogen

Algemene reserve 415.303                  404.740           

Bestemmingsreserve 67.875                    48.862             
483.178                  453.602           

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 56.501                    75.514             

56.501                    75.514             

Kort lopende schulden

Crediteuren 2.781                      5.080               

Loonheffing 1.105                      449                   

Vooruit ontvangen subsidie/nog te besteden subsidie -                    

Nog niet bestede subsidie 3.076                      9.990               

Overige schulden en overlopende passiva 9.766                      9.299               

16.728                    24.818             

Totaal Passiva 556.407                  553.934           



Staat van baten en lasten 2021 Werkelijk Begroting *) Werkelijk

(x € 1) 2021 2021 2020

Opbrengsten Museum

Exploitatie subsidie gem. Vianen 77.186                76.936                  37.936                    

Project subsidie 12.800                10.000                  5.000                      

Sponsoring 5.000                  -                        4.250                      

Donateurs en vrienden 13.792                21.500                  8.808                      

Museum opbrengst activiteiten 1.070                  300                       40                            

AvondExtra 4.512                  4.000                    1.611                      

Entree museum 1.982                  5.400                    5.546                      

Museum jaarkaart 6.039                  9.600                    8.064                      

Verhuur ruimte 83                        250                       66                            

Verkoop producten 2.443                  7.500                    8.591                      

Provisie verkoopkunst 500                       -                          

124.907              135.986                79.912                    

Opbrengsten VVV

Subsidie gem. Vianen -                       -                        5.115                      

Provisie verkoop cheques en bonnen -                       -                        352                          

Verkoop producten -                       -                        579                          

-                       -                        6.046                      

Diversen baten en lasten 398                      700                       3.799                      

Nagekomen baten en lasten -                       

Rente bank 12                            

Totaal opbrengsten 125.305              136.686                89.769                    

Kosten 

Personeelskosten 40.380                33.840                  24.321                    

Huisvestingskosten 8.811                  33.400                  27.629                    

Algemene kosten 12.176                10.250                  8.214                      

Museum activiteiten 32.722                58.950                  21.628                    

VVV -                       -                        675                          

Totaal kosten voor afschrijvingen 94.089                136.440                82.467                    

Voordelig resultaat voor afschrijvingen 31.216                246                       7.302                      

Afschrijvingen 1.639                  1.510                    1.262                      

Resultaat 29.577                -1.264                   6.040                      

Verdeling resultaat:

Mutatie algemene reserve 10.563                0

Mutatie bestemmingsreserve 19.014                6.040                      

29.577                6.040                      

*) Bijgestelde begroting



Toelichting op de balans per 31 december 2021

(bedragen x €1)

 Materiele vaste activa

Onroerende zaken Verbouwing Inrichting/Inventaris Totaal

Boekwaarde per 1 januari 390.292                        9.997                      7.775                                408.064        

Investeringen -                                -                          9.446                                9.446             

Afschrijvingen -                                -                          1.639                                1.639             

Boekwaarde 31 december 390.292                        9.997                      15.582                              415.871        

Stand per 31 december

Aanschafwaarde 408.307                        171.032                 201.022                           780.361        

Projectsubsidies -                                58.000                    112.043                           170.043        

Cumulatieve afschrijvingen 18.015                          103.035                 73.397                              194.447        

Boekwaarde 31 december 390.292                        9.997                      15.582                              415.871        

De afschrijvingspercentages zijn:

Onroerend goed -                                

Verbouwing 10                                  

Inrichting 5 tot 20 

Voorraden: 31-12-2021 31-12-2020

Voorraad Museum artikelen 3.452                            2.706                      

3.452                            2.706                      

Overige vorderingen en overlopende

activa:

Vooruitbetaalde kosten

Betalingen Mollie 56                           

Factuur Museumjaarkaart 454 146                         

Vooruitbetaalde gedragen(Unit5 en IPS) 46                           

UWV 530                         

Afrekening energie 2.554                      

Premie AON 441                         

454                               3.773                      

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 10.803                            8.513                      

Rabobank Telespaarrekening 120.572                          128.061                 

Kas 258                                  89                           

Overlopenden Pin-transacties -                          

131.633                        136.663                 



Toelichting op de balans per 31 december 2021 (vervolg)

Eigen vermogen

31-12-2021 31-12-2020

Algemen reserve

Stand 1 januari 404.740                             404.740                      

Exploitatie resultaat 10.563                               0

Stand per 31 december 415.303                             404.740                      

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 48.862                               42.822                         

Resultaat verdeling 19.013                               6.040                           

Stand per 31 december 67.875                               48.862                         

In 2014 is besloten ten behoeve van de beoogde renovatie en herindeling van het museumpand

een deel van de beschikbare middelen hiervoor te bestemmen. In 2021 is de voorziening groot onderhoud

opnieuw vastgesteld, het surplus is toegevoegd aan de bestemmingsreserve ten behoeve van een 

uitbreiding van de huisvesting.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Stand per 1 januari 75.514                               75.514                         

Dotatie voorziening -19.013                              0

Stand per 31 december 56.501                               75.514                         

Vooruit  ontvangen subsidie/nog te besteden subsidie

Nog te besteden herinrichting beneden verdieping

Subsidie gemeente 50.000                               50.000                         

Besteedt 50.000                               47.872                         

Stand per 31 december -                                      2.128                           

Nog te besteden klimaatverbetering

Subsidie gemeente 12.154                               43.275                         

Besteedt 9.078                                 31.121                         

Stand per 31 december 3.076                                 12.154                         

Nog te besteden beeldvorming

Subsidie gemeente -4.292                                3.275                           

Besteedt 4.292                                 7.567                           

-                                      -4.292                          

Totaal vooruit ontvangen/nog te besteden subsidie 3.076                                 9.990                           

Overige schulden en overlopende passiva

Terug te betalen voorschot NOW 5.214                             2.031                           

Te verrekenen met Glasmuseum 59                                   -                               

Te betalen vakantiegeld 1.288                             1.098                           

AvondExtra en donaties voorruit betaald 2020 205                                 3.110                           

Onderhoud 2.950                           

Vooruit ontvangen subsidie 3.000                             -                               

Onkosten vrijwilligers/diversen 110                              

9.766                             9.299                       



Specifikatie kosten 2021
(x €1)

Werkelijk Begroting*) Werkelijk 

2021 2021 2020

Personeelskosten

Salarissen incl. vakantiegeld 30.475              26.840                   22.027                 

UWV uitkering NOW -984                   -3.000                    -6.690                 

Sociale lasten en verzuimverzekering 7.377                5.800                     5.137                   

Overige personeelskosten 3.397                3.800                     3.582                   

Bestuurskosten 115                    400                         265                      

40.380              33.840                   24.321                 

Huisvestingskosten

Belastingen, heffingen en verzekering 6.949                6.500                     6.546                   

Schoonmaak 7.145                7.200                     6.905                   

Gas, elektra en water 6.608                8.000                     5.488                   

Onderhoud gebouw 2.923                9.000                     4.005                   

Voorzieningen Coronamaatregelen 236                    -                          1.768                   

Onderhoud tuin 214                    200                         39                        

Overige 3.750                2.500                     2.878                   

Dotatie voorziening groot onderhoud -19.014             

8.811                33.400                   27.629                 

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden 3.470                450                         412                      

Administratiekosten 3.375                2.200                     2.046                   

Telefoon en internet 2.628                2.400                     2.259                   

Nieuwsbrief 216                    1.050                     647                      

Bankkosten 878                    900                         866                      

Portokosten 557                    450                         379                      

Reclame en advertenties 425                    1.000                     650                      

Overige 627                    1.000                     955                      

12.176              9.450                     8.214                   

Museum activiteiten

Contributies 149                    900                         373                      

Drukwerk 4.875                250                         56                        

Exposities 16.257              47.000                   11.973                 

Project Boogbrug 4.800                -                          -                       

Activiteiten Museum 91                      700                         502                      

AvondExtra 3.674                2.700                     689                      

Verzekeringen 1.019                1.800                     1.274                   

Inkoop winkel 1.857                5.500                     6.735                   

Overige -                     100                         26                        

32.722              58.950                   21.628                 

VVV

Activiteiten -                     -                          -                       

Overige artikelen -                     -                          368                      

Overige kosten -                     -                          307                      

-                     -                          675                      

*) Bijgestelde begroting
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