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1. Verslag van de directie 

 

1.1 Een open museum tijdens de verbouwing en een zeer bijzondere bijdrage 

 

In het jaar 2014 werd de verbouwing van het Centraal Museum voor het publiek voor het eerst echt zichtbaar. Werd in 2013 

nog met name achter de schermen verbouwd door de verplaatsing en nieuwe inrichting van de technische dienst werkplaats, in 

2014 waren ook de publieksruimtes aan de beurt.  

Het museum bleef het gehele jaar geopend, al waren niet alle ruimtes het hele jaar toegankelijk. Ondanks deze beperking wisten 

toch bijna 137.000 bezoekers hun weg naar het museum te vinden, slechts een fractie minder dan in 2013. 

Het jaar begon zeer goed: de BankGiro Loterij verraste ons in februari met een extra bijdrage van € 700.000 voor de verbouwing 

van het dick bruna huis en de viering van de 60ste verjaardag van nijntje in 2015. 

 

 

 

 

1.2 Ambitie 

 

Het Centraal Museum Utrecht maakt vanuit de actualiteit de kunst- en historische collectie van Utrecht zichtbaar en stimuleert 

creativiteit. 
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1.3 Enkele bijzondere punten uit 2014: 

 

I. Een publieksgericht programma in een museum-in-verbouwing 

 

Het tentoonstellingsprogramma 

Het Centraal Museum bood in 2014 weer bijzondere verhalen aan de hand van tentoonstellingen, vrijwel helemaal opgezet met 

werken uit de schatkamer van de collectie en aangevuld met bruiklenen uit binnen- en buitenland. Er werd hoog ingezet op 

publieksparticipatie en op zorg en aandacht, zodat het publiek in het museum, van het dick bruna huis tot de actuele exposities, 

mooie momenten beleefde.  

 

Onder grote belangstelling werd in februari 2014 de tentoonstelling ‘Surreële Werelden’ geopend door Philip Freriks en Felix 

Visser. De expositie richtte zich op het surrealisme in Nederland en in het bijzonder Utrecht dat met de Utrechtse surrealisme 

de bakermat vormt van het surrealisme in Nederland. In de media werd veel aandacht aan de tentoonstelling besteed mede door 

een samenwerking met de VPRO. De educatieve opzet was gekoppeld aan de werkplaats-aanpak van het museum met o.a. de 

ervaringsinstallatie Discontinuüm van Tijmen Zonnevijlle en Breinreis van Rhinofly. Bij deze laatste gaat de bezoeker via 

zijn eigen hersengolven op ontdekkingsreis naar het surrealisme. Breinreis won de SpinAward, een prijs voor creatieve concepten 

die het digitale denken verder brengen. De expositie was mede mogelijk door de inzet van veel particuliere bruikleengevers, 

collega musea, en journalist en schrijver Dick Adelaar die het concept bedacht. Speciaal voor de expositie werd de installatie 

Expectations van Pipilotti Rist opgesteld en in samenwerking met de kunstenaar aangepast. De installatie is uniek in haar 

soort en behoort de grootste van haar hand in een Nederlandse museale collectie. De aanpassing maakt meervoudig gebruik ervan 

mogelijk. Was de installatie aanvankelijk gemaakt voor de kapel van het museum en werd de ruimte door deze interventie als 

een collectiestuk gezien, worden er nu collectiestukken in de installatie geïntegreerd. De tentoonstelling was tot en met 

9 juni 2014 te zien en werd in totaal door 45.000 mensen bezocht. De sit-ins met Paul Klemann, en Visser en Freriks, trokken  

grote belangstelling mede door de rijk geïllustreerde artikelen in de landelijke bladen.  

De rest van het jaar waren de stallen gesloten in verband met de renovatie van het dak en de muren en overige ingrepen in 

het kader van de herinrichting van de publieksruimtes.  
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Surreële werelden (T201403) 

Periode: 2014-02-15 - 2014-06-09 

Locatie: Centraal Museum, Utrecht 

Image & copyright Centraal Museum, Utrecht 

Ernst Moritz 

  

In de jaren twintig vleugel was tot 18 mei ‘De Zeven Hoofdzonden’ van Jurgen Bey te zien. Bey putte uit de collectie materiaal 

voor zijn versie van het beroemde paneel van Jeroen Bosch, De Zeven Hoofdzonden. Beeldend kunstenaar Klaske Oenema maakte 

er animaties bij die de inrichting een extra betekenislaag gaf.  

 

‘Mode de musical’ was de titel van de expositie samengesteld door mode-man en illustrator Piet Paris, sinds juli Art Director 

van Harper’s Bazaar. ‘Mode, de musical’ werd samengesteld uit meer dan 150 voorwerpen uit de collectie van het Centraal Museum 

en gekozen op basis van een musicalverhaal dat werd uitgebeeld via twee denkbeeldige hoofdrolspelers. Alle modestukken werden 

getoond in de context van het verhaal: tikkende klokken, vazen gevuld met bloemen, brandende lampen en wanden vol schilderijen 

en tekeningen, gecombineerd met stukken van onder andere Comme des Garçons, Maison Martin Margiela, Iris van Herpen, Viktor 

& Rolf, maar met ook 17de- en 18de-eeuwse kostuums. Piet Paris deed zelf een paar artistieke ingrepen, zo tekende hij in 
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zijn stijl alle modestukken na op de muren van het museum, ontwierp thematische collages bij elke zaal en alternatieve koppen 

voor de poppen waarop de mode te zien was. Dat laatste leverde een fantasievol antwoord op het klassieke probleem van de 

anonieme figuren bij modepresentaties dat Paris zo wist te doorbreken.  

‘Mode de Musical’ kon op veel persaandacht rekenen, mede doordat de opening verricht werd door Cecile Narinx, die in december 

2014 in de DWWD als televisieconservator het werk van Paris uitgebreid toelichtte en een eigen keuze presenteerde uit de 

collecties van het museum. Deze keuze zal in 2015 in een echte tentoonstelling terug komen.  

De expositie werd zeer publieksgericht opgezet als een tot leven gekomen verhaal met echte belevingsmomenten geheel gekoppeld 

aan het fenomeen van de musical. Via backstage, de rode loper en – uiteindelijk – het podium stapte de bezoeker de denkwereld 

van Paris en het museum in.  

 

  

Mode, de musical (T201414) 

Periode: 2014-06-07 - 2014-11-30 

Locatie: Centraal Museum, Utrecht 

Image & copyright Centraal Museum, Utrecht / Ernst Moritz 
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Op 20 december 2014 opende ‘Klaarhamer volgens Rietveld’, een retrospectieve tentoonstelling rond het werk en leven van Piet 

Klaarhamer, een van Utrechts meest vruchtbare architecten, die in de vergetelheid raakte. Respectievelijk vijftig en zestig  

jaar na het overlijden van Rietveld en Klaarhamer belicht het museum de dynamiek in hun relatie en werk met het feit dat 

Klaarhamer voor Rietveld van grote betekenis bleek, als vertrekpunt. Met circa zestig meubels en een grote selectie ontwerpen, 

tekeningen en documenten van niet alleen Klaarhamer, maar ook van Rietveld, worden de wederzijdse invloed en de onderlinge 

verschillen tussen de ontwerpers getoond. Ook komt Klaarhamers relatie met andere kunstenaars van De Stijl naar voren. In 

het bijzonder die met Bart van der Leck, Klaarhamers vriend, van wie een mooie selectie schilderijen is opgenomen. De expositie 

maakt deel uit van een groter onderzoek naar het werk van Klaarhamer gedaan door Marijke Kuper (1956-2011) en onder redactie 

van Monique Teunissen neergelegd in een publicatie van Nai Publishers. De tentoonstelling is helemaal passend binnen de ambitie 

van het museum om cultuur uit Utrecht uitgaande van de kunst- en historische collectie nadrukkelijk over het voetlicht te 

brengen, met doorlopend aandacht voor het werk van Gerrit Rietveld.  

De opening werd zeer druk bezocht en de expositie kreeg veel aandacht van de pers. 

 

 

  

Klaarhamer volgens Rietveld (T201448) 

Periode: 2014-12-20 - 2015-03-22 

Locatie: Centraal Museum, Utrecht 

Image & copyright Centraal Museum, Utrecht /Dea Rijper 

  

In 2014 was er ook volop aandacht voor actuele beeldende kunst van in Utrecht gevestigde beeldend kunstenaars en vormgevers. 

Het museum heeft daartoe een apart programma in het leven geroepen, de Nieuw Utrecht Kamers. Achtereenvolgens presenteerden 
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we werken van Maarten Baas, Hoos Blotkamp (1941 – 2014) en Carel Blotkamp, Jeroen Hermkens en Saba Tark. Met Maarten Baas 

trok het museum de presentatie door naar de Salone in Milaan en legde daarmee de basis voor bijzondere samenwerkingen tussen 

hem en beeldend kunstenaar en architect John Körmeling. Dit leidde tot de verwerving van bijzondere objecten waarin deze 

samenwerking tot uitdrukking komt. Vanaf 2014 scouten de HKU en het museum elk jaar een talent, presenteren diens werk in 

het museum en wordt een werk aangekocht. Met deze aanpak plaatst het museum zich helemaal vooraan bij ontwikkelingen in de 

beeldende kunst en design. Modeontwerpster Saba Tark was degene die het spits afbeet. Tark is een reeds door de modewereld 

erkend talent met veel potentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De Nieuw Utrecht kamers:  

Blotkamp (T201408) 

Periode: 2014-03-15 - 2014-05-18 

Locatie: Centraal Museum, Utrecht 

Image & copyright Centraal Museum, 

Adriaan van Dam 

De Nieuw Utrecht kamers  

Jeroen Hermkens, naakten (T201425) 

Periode: 2014-06-07 - 2014-08-31 

Locatie: Centraal Museum, Utrecht Expo 4 

Image & copyright Centraal Museum,  

Ernst Moritz 

De Nieuw Utrecht kamers:  

Saba Tark (T201435) 

Periode: 2014-09-13 - 2014-11-30 

Locatie: Centraal Museum, Utrecht 

Image & copyright Centraal Museum,  

Ernst Moritz   

 

De collectietentoonstelling ‘Dit is het Centraal Museum’ werd in 2014 meerdere malen aangepast met nieuwe collectiestukken 

uit het depot, op die wijze wordt de collectie dynamisch ingezet, zodat het publiek de diversiteit ervan onder ogen krijgt. 

Naast aanvullingen uit de collectie werd de collectietentoonstelling verrijkt met diverse aankopen waaronder een serie van 

achttien werken op papier van Olphaert den Otter onder de titel World stress paintings en twee monumentale foto’s van de 

Brit Craigie Horsfield die gekoppeld zijn aan twee kenmerkende stijlperiodes uit de museumcollectie, te weten het Caravaggisme 
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en het realisme uit de beginjaren twintig van de vorige eeuw. ‘Dit is het Centraal Museum’ werd ook aangevuld met een recente 

bodemvondst uit het Domplein. Het betreft een unieke collectie Middeleeuwse munten, die het profiel van de historische collectie 

verrijkt. Deze actuele bodemvondst, de aankoop van World stress paintings en de aankoop van de fotowerken van Craigie Horsfield 

kregen veel persaandacht. 

 

 

Recente aanwinst: Olphaert den Otter (T201432) 

Periode: 2014-07-05 - 2014-09-14 

Locatie: Centraal Museum, Utrecht 

Image & copyright Centraal Museum, Utrecht 

Ernst Moritz  

  

 

Het dick bruna huis werd in 2014 ingericht met ‘Sport is Spel’, een tentoonstelling die in nauwe samenwerking met Mercis 

bv. is ontwikkeld. Op 6 maart opende Epke Zonderland de presentatie. De tentoonstelling besteedt aandacht aan  enkele sporten 

waarin Nederlanders op het hoogste niveau gepresteerd hebben. Dick Bruna’s werk over die sporten wordt getoond met wereldberoemde 

Nederlandse topsporters: Epke Zonderland (turnen), Mark Huizinga (judo), Siem de Jong (voetbal), Ranomi Kromowidjojo  (zwemmen), 

Marianne Vos (wielrennen) en Sven Kramer (schaatsen). Zij vertellen via  filmpjes en quotes hoe zij als kind met hun sport 

in aanraking zijn gekomen en wat die sport voor hen betekent. Deze verhalen worden toegelicht met behulp van een selectie 

uit het oeuvre van Dick Bruna en bieden zo een nieuwe kijk op diens illustraties. Aanleiding voor de tentoonstelling was 

niet alleen de Olympische Winterspelen in Sotsji en het WK voetbal in Brazilië, maar ook de heruitgave van het Sportboek van 

Dick Bruna uit 1985. Voor dit boek tekende Bruna in zijn karakteristieke stijl sporten als fietsen, voetbal, zwemmen en judo. 

De tentoonstelling blijft toegankelijk tot en met de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht (2 - 5 juli 2015).  

http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?q=sportboek&img_only=1
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Sport is spel - Dick Bruna (T201406) 

Periode: 2014-03-06 - 2015-05-28 

Locatie: Centraal Museum, Utrecht 

Image & copyright Centraal Museum, Utrecht 

  

 

De Van Baaren collectie is wederom gepresenteerd in samenhang met een keuze van werk van Gerrit Rietveld. De Rietveldcollectie 

van het Centraal Museum bestaat uit circa driehonderd objecten. Een groot deel hiervan is door Rietveld persoonlijk geschonken 

ter gelegenheid van zijn eerste overzichtstentoonstelling in 1958. Ook het Rietveld Schröder Archief wordt door het Centraal 

Museum beheerd.  

De collectie Van Baaren, die sinds 1980 als bruikleen is ondergebracht in het Centraal Museum, omvat de particuliere verzameling 

van de Utrechtse broer en zus Lambertus en Josephina van Baaren. Zij verzamelden voornamelijk Franse schilderkunst uit de 

periode 1850 - 1950 en Nederlandse schilder- en beeldhouwkunst uit dezelfde tijd. In navolging van H.P. Bremmer collectioneerden  

de Van Baarens de latere jaren moderner werk, zoals drie abstracte gouaches van Herbin en twee gouaches van Severini.  

Behalve voor de Van Baaren - en de Rietveld collectie was er ruim aandacht voor de collectiepresentaties Licht op hout, een 

kunsttoepassing van het kunstenaarsinitiatief Monobanda op het Utrechts Schip en Archeologen aan het werk, waarin de rijke 

collectie van het Provinciaal Utrechts Genootschap via actieve publieksparticipatie voor een breed publiek over het voetlicht 

werd gebracht.  

 

Ook was er een speciale presentatie te zien over de verbouwing van het museum waarbij de bezoeker de mogelijkheid had om 

door een raam ‘live’ de vorderingen van de verbouwing en herinrichting van het museum te ervaren. Deze expositie bood 

illustratiemateriaal en uitleg over de geschiedenis en achtergrond van de museale gebouwen en tuin.  
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Zeventien presentaties uit 2013 stonden begin 2014 nog opgesteld. In 2014 werden er vijftien nieuwe tentoonstellingen 

gerealiseerd en twaalf aanpassingen verricht in de collectietentoonstelling. De tentoonstelling In Vredesnaam, De Vrede van 

Utrecht 1713 is in enigszins aan de betreffende locatie aangepaste vorm, op drie verschillende plekken in het buitenland 

te zien geweest, Madrid (Spanje), Rastatt (Duitsland) en Baden (Zwitserland).  
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Publieksbereik 

Bezoekers Centraal Museum 2014

aantal percentage RSH CMU aantal percentage

2014 2014 2014 2014 2013 2013

Volwassenen  99.240     72,5% 8.157     91.083     103.145 73%

Ouderen 65 + -        0% -       -        2.420   2%

Volwassenen 18 - 65 jaar 27.199     20% 3.691     23.508     25.425  18%

Groepen vanaf 10 personen 1.397      1% 237       1.160      2.290   2%

Museumkaart volwassenen 53.932     39% 3.424     50.508     52.019  37%

Overige kortingsregelingen 2.386      2% 559       1.827      1.893   1%

Overige gratis bezoeken 7.718      6% 246       7.472      11.540  8%

Evenementen 6.608      5% -       6.608      7.558   5%

Studenten 7.331      5,4% 2.469     4.862      8.303   6%

Studenten 7.331      5% 2.469     4.862      8.303   6%

Jongeren  8.730      6,4% 730       8.000      9.562   7%

Jongeren 13 - 18 jaar 2.394      2% 220       2.174      2.891   2%

Museumkaart jongeren 5.170      4% 293       4.877      5.142   4%

CJP-pashouders 1.166      1% 217       949        1.529   1%

Kinderen   21.672     15,8% 326       21.346     20.244  14%

Kinderen < 13 jaar 21.672     16% 326       21.346     20.244  14%

Totaal 136.973    100% 11.682    125.291    141.254 100%

Gecombineerd bezoek CM + RSH 1.310     

Totaal bezoek RSH 12.992     
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In 2014 is het bezoek ten opzichte van 2013 licht gedaald (-3%). In 2014 bezochten circa 137.000 mensen het Centraal Museum, 

in 2013 waren dit er 141.000. In de volgende afbeelding is de verdeling van bezoekers in duizendtallen weergegeven. 

 

 

 

 

De kaart op de volgende bladzijde toont de herkomst van de bezoekers uit Nederland. 

 

In 2014 zijn de entreeprijzen niet verhoogd. Vanaf 1 september geldt een verbouwingskorting van € 3,50, omdat naast de 

tentoonstellingsruimtes in de Stallen ook de Van Baarenzaal en het Schip niet toegankelijk zijn. In 2014 is de verhouding 

tussen volwassenenbezoek (73%) en jeugd/kinderen (27%) gelijk gebleven. Binnen de groep volwassenen is het bezoek met een 

museumkaart opnieuw gestegen (+2%). Circa 39% van alle bezoekers bezoeken het museum met een museumkaart. De gratis bezoeken 

en groepsbezoekers zijn iets teruggelopen.  

 

Het streven is om in de komende jaren minimaal 150.000 bezoekers naar Utrecht te trekken. 
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Gemeente van herkomst van bezoekers Centraal Museum in 2014
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In 2014 zijn 527 rondleidingen verzorgd in het Centraal Museum (excl. Rietveld Schröderhuis). In 2013 waren dat er 414. In 

het begin van 2014 is voor de instaprondleiding een financiële bijdrage gevraagd, dit leidde echter tot een grote uitval 

van deelname. Daarom is besloten de instaprondleidingen op zondag opnieuw gratis toegankelijk te maken. 

 

Uit publieksonderzoeken komt naar voren dat er nog veel potentieel publiek te werven is in stad en provincie Utrecht en dat 

er werk kan worden gemaakt van meer naamsbekendheid van het museum. Vanuit de ambities uit het meerjarenbeleidsplan 2012-2015 

is in het 2014 het pr en marketingbeleid nadrukkelijk afgestemd op deze ambitie en is een traject afgerond om een nieuwe 

collectieve ambitie te formuleren. Kernwoorden in die nieuwe ambitie zijn gezicht geven aan Utrecht en het betrekken van 

de actualiteit. Dit gecombineerd met een actieve doelgroep benadering heeft de basis gelegd om verdergaand dan voorheen een 

publiekgericht tentoonstellingsprogramma op te stellen met focus op participatie, ervaringen opdoen en het vertellen van 

verhalen. Dit leidde weer tot meer aandacht voor de kernboodschap van de tentoonstellingen. De inhoudelijke opzet en ideevorming 

vindt met name plaats in het Programmeringsoverleg waaraan naast directie en conservatoren ook vertegenwoordigers van de 

afdelingen Publiek & Informatie, Collectiebeheer en het Projectbureau deelnemen. Dit borgt een integrale aanpak en een goede 

formulering van de kernboodschap van een tentoonstelling. 

 

Samenwerking op lokaal, nationaal en internationaal niveau  

Het Centraal Museum Utrecht ziet samenwerking met andere instellingen als zeer belangrijk en heeft hier ook in 2014 op 

verschillende wijze invulling aangegeven. Was er in 2013 sprake van samenwerking met X11,VMBO school voor grafimedia en de 

Agatha Snellenschool, primair onderwijs en de HKU, de hogeschool voor de kunsten, in 2014 werd de basis gelegd voor een 

longitudinale leergang creativiteit. Deze leergang vormt de focus voor een meerjarige samenwerking uitgewerkt in het plan 

Het vuur doorgeven. De samenwerking biedt een verdieping aan en een kwalitatieve verbreding van het concept van de werkplaats. 

Ook bindt het jongeren steviger aan het museum. De betrokken scholen zijn behalve pilotschool, ook hét voorbeeld  binnen het 

eigen netwerk, waarmee het concept van de werkplaats doorontwikkeld wordt en voor andere scholen beschikbaar is. Tevens is 

in 2014 het concept van de werkplaats geschikt gemaakt voor buitenschoolse educatie en toegepast bij specifieke doelgroepen 

zoals licht demente ouderen en hun begeleiders. Daarbij is de aanpak ingezet voor verbinding tussen het publiek en kunstenaars, 

vormgevers en ontwerpers enerzijds en anderzijds voor de onderlinge relatie tussen kunstenaars, vormgevers en ontwerpers.  

De wijze waarop het museum in het bijzonder samenwerking met het onderwijs vormgeeft sluit aan bij het op 9 oktober 2014 

verschenen rapport Musea voor Mensen van de commissie Putters, een initiatief van de Museum Vereniging. Hierin staat de betekenis 

van musea centraal, voor de samenleving, voor mensen. Musea en het onderwijs is daarbij een centraal thema.  

 

http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/6-Publicaties/20141007-Publicatie%20Musea%20voor%20Mensen%20commissie%20Putters.pdf
http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/6-Publicaties/20141007-Publicatie%20Musea%20voor%20Mensen%20commissie%20Putters.pdf
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Het toegankelijk maken van de collectie en het dynamiseren ervan op basis van samenwerking, is voor het museum een kernactiviteit. 

Een actief collectiebeleid draagt bij aan optimale bruikleenuitwisseling, wat goodwill bij andere musea en verzamelaars creëert, 

waardoor de collectie nog toegankelijker wordt, goed te raadplegen is en in context voor een breed publiek gepresenteerd 

kan worden. Met het Gemeentemuseum Den Haag en de Reinwardt Academie is gewerkt aan de vervolgstappen van het project Zwerfkeien. 

Het uitwisselen van collectiestukken van onbetwistbaar topniveau die een zwerfkeienbestaan leiden, staat in dit project centraal.  

De langlopende samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed aangaande de collectie Rietveld en het Rietveld Schröder 

Huis werd in 2014 verder ingevuld en de latere aanwinsten van het Rietveld Schröder Archief (RSA) werden in dit kader 

gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Europeana Fashion groeide in 2014 uit tot het internationale paradepaardje van digitale 

collectie uitwisseling en educatie. Gekoppeld aan het nationale modeplatform ModeMuze, speelde het Centraal Museum een voorhoede 

rol in het toegankelijk maken van de mode collectie.  

Binnen het kader van de culturele infrastructuur in Utrecht heeft in 2014 actief samenwerking plaatsgevonden tussen de Utrechtse 

musea (imagovorming Utrechtse musea, samenwerking Museum voor de klas), het Nederlands Film Festival (vijfde ontwerpopdracht 

mode), het Festival Oude Muziek (het museum als bijzondere locatie voor speciale uitvoeringen) en met Basis Actuele Kunst 

(BAK) (de realisatie van twee tentoonstellingen). Onder leiding van mr. Gert Jan van der Vossen van de Holland Consulting 

Group is een onderzoek van start gegaan naar verdergaande vormen van samenwerking tussen BAK en het Centraal Museum. De uitkomsten 

hiervan worden begin 2015 bekend.  

 

In 2014 werd de samenwerking met de National Gallery of Art, Washington en het Museum of Fine Arts, Houston in het kader 

van de Wtewael expositie in 2015, verder ingevuld. Ook vonden er gesprekken plaats met Japanse musea over de collectie Rietveld, 

en in Duitsland en België zijn gesprekken gevoerd in het kader van 2017: 100 jaar De Stijl.   

 

 

 

II Collectie 

 

Verwerving  

Een gedeelte van de aanwinsten ten gunste van de collectie werd mogelijk gemaakt door een meerjarige toekenning van het Mondriaan 

Fonds in het kader van de bijdrage collectieprogramma’s 2014-2015. Uitgangspunt hierbij is het Collectiebeleidsplan 2012-2015 

inclusief de bijlage met de titel ‘Focus in verzamelen en presenteren 2014-2015’. De focus betrof de doorontwikkeling van 

5 Collecties 1 Museum waarbij de collectieprofielen verder aan elkaar verbonden worden en elkaar betekenis geven. De 
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werkplaatsaanpak van tentoonstellingen wordt verdergaand gekoppeld aan aankopen en opdrachtgeverschap wat leidt tot het 

verduurzamen van de bestaande kunstenaarsprofielen.  

 

“Het Centraal Museum onderscheidt zich door een prikkelende en samenhangende visie. De plannen stralen zelfverzekerdheid 

uit en zijn goed onderbouwd”, schrijft het Mondriaan Fonds in haar definitieve beoordeling. Naast de € 250.000 stelde het 

fonds € 50.000 extra in het vooruitzicht in het kader van het uitvoeren van opdrachtgeverschap. Het museum werkt al enkele 

jaren met dit stramien en verkent daarbij de uitersten van conceptuele en fysieke aankopen. Het doel is de kunstenaarspraktijk 

zo optimaal mogelijk het museum binnen te halen.  

In 2014 werd Emmeline de Mooij uitgenodigd om een plan te ontwikkelen waarbij het publiek nadrukkelijk wordt betrokken. Het 

Mondriaan Fonds heeft op basis van deze plannen het volledige bedrag van € 50.000  toegekend.  

Emmeline Mooij beschrijft haar plan als volgt: de basis voor mijn werk voor het Centraal Museum is een installatie waarin 

performances zullen plaatsvinden. Ik wil statische objecten, topstukken uit de museumcollectie, een “stem geven” door ze 

te plaatsen in een therapie-setting, waar ze een gesprek zullen voeren met een therapeut. 

Hiervoor wil ik een ruimte vormgeven die aandoet als een spreekkamer waarbij een persoon (de therapeut) tegenover een kunstwerk 

plaatsneemt en letterlijk een gesprek voert met het kunstwerk. Het gesprek zal volgens een door mij geschreven script verlopen 

waarbij het kunstwerk ‘spreekt’ via een speaker. Ik ga uit van in totaal vijf gesprekken met vijf kunstwerken. Hiervoor zal 

ik vijf dialogen schrijven waarin het persoonlijke een centrale rol zal spelen. De aanleiding voor het gesprek kan zijn dat 

het kunstwerk bepaalde psychische klachten heeft, met existentiële dilemma’s worstelt, of de therapiesessie wil gebruiken 

als een soort biecht. Het gaat hierbij om ‘lichte’ klachten die voor veel mensen herkenbaar zijn, bijvoorbeeld fobische klachten, 

milde depressies of angst voor de dood. Gaandeweg neemt het gesprek een andere wending en komen meer levensbeschouwelijke 

zaken aan bod waarbij grote vragen en klein persoonlijk leed op subtiele wijze door elkaar heen lopen. Een gesprek met de 

Paillettenjurk van Viktor en Rolf kan bijvoorbeeld gaan over cultureel opgelegde normen over het bedekken van het lichaam, 

de daarmee gepaard gaande gevoelens van beklemming, of hoe het dragen van een hoofddoek juist bevrijdend kan werken. Met 

deze therapiesessies wil ik de bezoeker als het ware een kijkje laten nemen in de krochten van het “hoofd” van het kunstwerk. 

 

Binnen het eigen verzamelgebied maakt het museum onderscheid tussen drie perspectieven: pionier, brug en zwerfkei.  

 

Zwerfkei verwijst naar het zwerfkeien project en vindt plaats in afstemming dan wel samenwerking met het Bonnefanten Museum, 

Gemeentemuseum Den Haag, Rijksmuseum Kröller Müller, en het Stedelijk Museum, Amsterdam. In een eerder stadium waren reeds 

enkele denkrichtingen geformuleerd. Deze werden in 2013 uitgewerkt en in 2014 gekoppeld aan een onderzoek uitgevoerd door 

studenten van de Reinwardt academie, wat leidde tot een afgebakende definitie van het begrip Zwerfkei. In 2014 werd het project 
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op inhoudelijk niveau uitgezet om het in 2015 te realiseren. Het Gemeentemuseum en het Centraal Museum stellen hiervoor een 

lijst van werken samen.  

Brug vervangt het ouderwetse denken in lacunes. Via retrospectieve aankopen wordt ingezet op versterking van verbanden binnen 

en tussen ontwikkelingen en stromingen in de collectie. Het doel is de basis van de collectie verder te versterken en dan  

in het bijzonder de collecties moderne - en hedendaagse beeldende kunst. In lijn met dit streven zijn stukken aangekocht 

van Aldo Bakker (Zwing), Christoffel Wonder (Keukeninterieur), Nicolaas Verheyen (Gezicht op de Klaaskerk), Comme des Garçons 

(jas, broek en overhemd), de iconische Monsterjurk van Bas Kosters en vroege werken van hedendaagse kunstenaars als Michael 

Kirkham (Binge drinker), een serie vroege tekenwerken van Michael Tedja, en is een schenking van een academiewerk van Lonnie 

van Brummelen aangenomen. Van Brummelen is inmiddels een bekende naam binnen het internationaal netwerk van hedendaagse beeldende 

kunst. De schenking is passend binnen de collectie hedendaagse tekenkunst en biedt een nieuwe kijk op haar actuele werk. 

Bijzonder is de aankoop van twee foto’s van de Belg Dirk Braeckmann. 27.1 / 21.7 / 009 / 2013 en 27.1 / 21.7 / 040 / 2014. 

Via het medium van de fotografie creëert hij stillevens die verband houden met de schilderkunst en vooral het stilleven. 

Door de inzet van verstilde compositie, het gebruik van vele tinten zwarten en grijzen en het spel met licht wordt een zeer 

esthetisch beeld bereikt dat de kijker geheel verstilt, zoals ook gebeurt bij het binnentreden van een sfeervol verlichte 

kerk of bij het invallen van de schemering.  

Pionier verwijst naar productiesamenwerkingen tussen het museum en beeldend kunstenaars, vormgevers en ontwerpers die door 

het karakter van hun werk binnen het terrein van de autonome beeldende kunst vallen. Het kader hiertoe wordt gevormd door 

de werkplaats aanpak, niet enkel als de invulling van de publieksparticipatie binnen het museum, maar sinds 2014 ook als 

kunstenaarsparticipatie. Dit legde de basis voor een verweving van reflectie en productie binnen de muren van het museum, 

waarbij het publiek een actief aandeel heeft. Binnen Pionier als aankoopperspectief zijn werken verworven van Driessen Verstappen 

in samenwerking met Rietveld Landscape, Betonstoel van Tejo Remy, Maarten Baas en John Körmeling (Welcome Chair, Kiddy Ride), 

Piet Paris in samenwerking met Heyniek (koppen-serie voor mode poppen), en twee monumentale fotowerken van Craigie Horsfield 

(Untitled) en het diptiek van wandtapijten Rhinoceros. Horsfield is een meester in het maken van foto’s die hun oorsprong 

in de schilderkunst vinden en door thema’s als het portret wordt deze opnieuw tot leven gewekt. De selectie voor de drager 

speelt daarbij een belangrijke rol. De aangekochte werken zijn afgedrukt op speciaal handgeschept papier dat qua sfeer en 

uitdrukking olie op linnen benadert. De klassieke zwarte lijsten maken de verwijzing naar de schilderkunst af.   
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Hoewel Craigie Horsfield bekend is geworden met zijn fotografische werk, doet het hem tekort om hem fotograaf te noemen. 

Horsfield heeft ook verschillende sociale projecten geïnitieerd en een reeks films en geluidswerken gemaakt. Al deze werken 

hangen met elkaar samen en komen uit elkaar voort. Voor elk werk kiest hij een medium dat de sensibiliteit van het onderwerp 

perfect uitdrukt. Soms liggen er jaren tussen de fotografische opname en de uiteindelijke realisatie van het kunstwerk. Dit 

is ook zo bij het diptiek Rhinoceros. De foto’s van de twee neushoorns werden in 1990 voor het eerst getoond. De afbeeldingen 

waren levensgroot op papier afgedrukt en rechtstreeks op de muur geplakt. Jaren later herpakte Horsfield deze beelden en 

liet hij ze uitvoeren als een diptiek van wandtapijten. Daarmee vonden ze hun definitieve uitvoering. Horsfield heeft voor 

deze uitvoering gekozen, omdat de textuur van het tapijt en de huid van de dieren haptisch overeenstemmen: beide appelleren 

ze aan de tastzin, aan het lijfelijk voelen. Het is vooral de weerbarstige dikke pantserachtige huid, die bij de kijker sterke 

gevoelens van empathie oproepen: want hoe wreed is het om zulke machtige, voorwereldlijke beesten hun kracht te ontnemen 

en hulpeloos kwetsbaar in kale hokken op te sluiten. 

 

In de Bijlage Aanwinsten 2014 wordt een volledig overzicht gegeven van de aanwinsten in 2014.  

In 2014 heeft het Centraal Museum weer een groot aantal bruiklenen beschikbaar gesteld aan andere musea. Meer dan honderd 

stukken zijn te zien geweest bij circa zestig museale instellingen in binnen- en buitenland. 
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Onze objecten waren te zien in tentoonstellingen in vijfendertig musea in Nederland van grote musea zoals het Stedelijk Museum 

en het Gemeentemuseum Den Haag, tot kleinere zoals Museum aan het Vrijthof en Museum voor figuratieve kunst De Buitenplaats 

in Eelde. Zo’n vijfentwintig buitenlandse musea toonden objecten uit de collectie, waaronder het Guggenheim museum in New 

York en de Hermitage in Sint Petersburg, maar ook verschillende musea in België, Duistland en Italië. 

De inkomsten uit bruiklenen bedroegen € 100.000. Dit is bijna tweemaal zoveel als begroot. Dit komt door een vergoeding voor 

verloren gegane stukken door een bruikleennemer en door een bruikleenvergoeding van het Oita Prefectural Art Museum in Japan.  

Naast de zichtbaarheid in andere museale instellingen zijn er ook zo’n driehonderd werken te zien bij twaalf niet-museale 

instellingen zoals het Stadhuis Utrecht, Paushuize, Oudaen en De Winkel van Sinkel en de Nicolaikerk. 

 

 

III  Tweede jaar van de herinrichting van het museum, koop van Agnietenstraat 2 en andere huisvestingszaken 

 

Herinrichtingsproject ‘Het museum treedt naar buiten’ 

Met twee kanonschoten opende wethouder voor Cultuur Margriet Jongerius op 5 juni de nieuwe Tuinzaal van het Centraal Museum. 

De Tuinzaal is een multifunctionele ruimte die geschikt is voor culturele en zakelijke evenementen, vergaderingen en recepties. 

De opening markeerde tevens het begin van een bijzondere samenwerking met de naastgelegen Nicolaïkerk, en de afronding van 

de eerste fase van de herinrichting van het Centraal Museum.  

 

In de zomer van 2014 werd begonnen aan een ingrijpende renovatie van de Stallen. Naast de wenselijke ingrepen in het kader 

van het herinrichtingsproject, te weten het openen van de poorten in de voormalige artillerie stallen naar Singel- en tuinzijde 

en het verbinden van de Stallen met de Refter door middel van een glazen brug, vonden er ook groot onderhoudswerkzaamheden 

plaats. Deze onderhoudswerkzaamheden betroffen de reparatie van het dak en het stabiliseren van de muren. In combinatie met 

deze werkzaamheden is de toegankelijkheid voor mindervaliden naar het auditorium verbeterd en is de openingszaal van de Stallen 

verruimd. 

In het najaar werd gelijktijdig gestart met de werkzaamheden aan de nieuwe entree. Dankzij een financiële bijdrage van de 

Van Baarenstichting werd het mogelijk om de lift te verplaatsen en ontstaat er een mooie ruime entree die opnieuw zicht geeft 

op de voorgevel van de kapel en de entree naar de Refter. Ook de zichtbaarheid naar de straatzijde wordt verbeterd, doordat 

de entreedeur en het onderste deel van de naastgelegen ramen van transparant glas worden voorzien. In de beneden- en bovenkapel 

komen het ticketoffice, de winkel en het informatiecentrum.  

http://centraalmuseum.nl/over/Herinrichting/
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In 2015 zal naast de oplevering van de entree en de Stallen gewerkt worden aan de herinrichting van de tuin, de realisatie 

van een nieuwe horecagelegenheid in het huidige entreegebouw en de verbouwing van het dick bruna huis.   

 

Koop van Agnietenstraat 2 

In de zomer van 2014 werd het pand aan de Agnietenstraat 2 aangekocht waarin het dick bruna huis en de Technische Dienstwerkplaats 

zich bevinden. Sinds de verzelfstandiging huurde het Centraal Museum dit pand van de Gemeente die het vervolgens huurde van 

Altrecht, terwijl het museum het pand vóór de verzelfstandigingsdatum (1 januari 2013) rechtstreeks van Altrecht huurde. 

Het museum heeft het pand tegen gunstige voorwaarden en met toestemming van de Gemeente Utrecht kunnen verwerven. Op het 

pand rust geen hypotheek. 

 

Op peil houden van de gebouwen 

Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden wordt gewerkt volgens de demarcatie die bij de verzelfstandiging tussen de 

Gemeente Utrecht (UVO) en het Centraal Museum is afgesproken. Hierbij is de Gemeente Utrecht verantwoordelijk voor het 

eigenarenonderhoud en het museum voor het huurdersonderhoud. Een uitzondering daarop vormt de beveiliging. Deze valt in zijn 

geheel (dus ook de bouwkundige en elektronische beveiliging) onder de verantwoordelijkheid van het museum. 

In 2014 is naast de ingrijpende dak- en murenrenovatie in de Stallen een deel van het schilderwerk van de kantoren uitgevoerd. 

Ook werd de ontruimingsinstallatie vervangen, verschillende leidingen geïsoleerd, de koelwaterleidingen (gedeeltelijk) 

vervangen en werd de elektriciteitsinstallatie, naar aanleiding van de keuring in 2013, aangepast.  

 

Een groener museum 

De aan het Centraal Museum Utrecht toegekende gouden Green Key status is in 2014 opnieuw verlengd.  

Het museum vindt het enerzijds belangrijk om als maatschappelijke organisatie duurzaam met het milieu om te gaan. Anderzijds 

heeft dit ook economische voordelen. In 2014 zijn er verschillende maatregelen getroffen om het milieu te ontlasten en is 

nadrukkelijk aandacht besteed aan de bewustwording bij medewerkers. 

 

In 2014 daalden de kosten van energie met ruim 20% ten opzichte van 2013. Daarmee bleven we ook binnen de begroting. De 

energiebesparing was het gevolg van de opbrengst van ingevoerde ‘groene’ maatregelen, daarnaast speelde het klimaat het afgelopen 

jaar ook mee.  
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IV Commerciële activiteiten 

 

Museumwinkels 

In 2014 hebben bezoekers minder besteed in de museumwinkels. In 2013 werd gemiddeld € 2,57 besteed, in 2014 is dit teruggelopen 

naar € 2,-. Hierdoor daalde de omzet met bijna 24% ten opzichte van 2013.  

Omdat in 2013 de winkelvoorraad voor het eerst werd geactiveerd, waren de inkoopkosten ook lager. In totaal is daardoor het 

resultaat ten opzichte van 2013 meer dan gehalveerd. Ten opzichte van de begroting is er een tekort van € 38.000 (-25%) ontstaan. 

In 2013 waren er twee goedverkopende tentoonstellingscatalogi (Vrede van Utrecht en Bluejeans). In 2014 waren deze er niet.  

De verwachting is dat met de opening van de nieuwe museumwinkel (juni 2015) en de geprogrammeerde tentoonstellingen de omzet 

zich in 2015 herstelt. 

 

Horeca 

Het resultaat op de horecavoorziening van het Centraal Museum Utrecht is in 2014 iets gunstiger (+ € 2.000) dan in 2013. 

Dit werd niet zo zeer veroorzaakt door een stijging in de omzet, maar door goed op de kosten te sturen. De verwachting is 

dat omzetstijging in de omzet pas te realiseren is wanneer de nieuwe horeca opent (najaar 2015) en deze ook toegankelijk 

wordt voor niet-museumbezoekers. Het uiteindelijk positief effect daarvan zal in de loop van 2016/2017 zichtbaar worden, 

omdat een nieuwe horeca altijd een aanloopperiode kent.  

 

Evenementen 

In 2014 werden 287 evenementen georganiseerd. Dit is een stijging ten opzichte van 2013. De nieuwe Tuinzaal is gewild en 

kent vanaf haar opening een goede bezettingsgraad. 

 

Soort evenement aantal 

percentage 

van aantal 

percentage 

van omzet 

Intern 26 9% 0% 

Commercieel 175 61% 87% 

Cultureel 86 30% 13% 

        

totaal aantal 287 100% 100% 
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In totaal steeg de omzet uit evenementen met 17% ten opzichte van 2013. De bruto winstmarge op de evenementen is echter gedaald, 

waardoor het Bruto Resultaat (omzet – inkoopkosten) minder is gestegen ten opzichte van 2013 namelijk  +7,5%. 

 

V Het ontwikkelen van de organisatie en bedrijfsvoering  

 

In 2014 is veel aandacht besteed aan het opleiden en trainen van medewerkers. Thema’s die daarbij aan de orde kwamen, waren: 

 Het managen van medewerkers (Management Development traject voor MT leden); 

 Versterken intercollegiaal contact en onderlinge samenwerking (training ‘publieksgericht projectmatig samenwerken’); 

 Crisismanagement; 

 Beveiliging; 

 Automatisering (Office/ Adlib trainingen et cetera). 

 

In 2014 werden met de medewerkers resultaatafspraken gemaakt en werden medewerkers beoordeeld. Ten behoeve van 2015 is het 

huidige systeem van resultaat- en beoordelingsgesprekken geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie werd het systeem aangepast 

en worden MT leden in 2015 getraind. Ook is er een systeem voor POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) opgezet. Dit systeem 

wordt geïmplementeerd in 2015. 

Als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft er op verzoek van de Ondernemingsraad een medewerker 

tevredenheid onderzoek en werkdrukmeting plaatsgevonden.  

 

Personele bezetting en ziekteverzuim 

Als gevolg van natuurlijk verloop door pensionering of door verandering van baan ontstonden er in 2014 drie vacatures. Aan 

het einde van het jaar waren deze allemaal weer ingevuld. Daarnaast ontstond er een vacature voor een functie in verband 

met de tijdelijke uitbreiding van capaciteit gedurende het komende nijntje 60-jaar. De wervingsprocedure was nog gaande aan 

het einde van het jaar.   

 

Het ziekteverzuim steeg in 2014 opnieuw. Het ziektepercentage bedroeg 5,71% (t.o.v. 5,23% in 2013). Dit is exclusief zwangerschap. 

Het ziekteverzuim werd met name veroorzaakt door een aantal langdurig en frequent zieken bij de afdelingen Facilitaire Zaken, 

Collectiebeheer en Conservatoren. Over het algemeen was het ziekteverzuim niet arbeid gerelateerd. De bedrijfsarts werd frequent 

betrokken en periodiek vonden ziekteverzuim gesprekken plaats met medewerkers die vaker dan driemaal ziek waren. 

 



 

Centraal Museum - Financieel Jaarverslag 2014 24 

Ondernemingsraad 

In het najaar van 2014 vonden opnieuw OR verkiezingen plaats, omdat een aantal OR leden vertrokken. De nieuwe OR bestaat 

(opnieuw) uit vijf medewerkers. Belangrijke onderwerpen in het overleg met de ondernemingsraad waren het onderzoek naar de 

tevredenheid van medewerkers, de werkdrukmeting, het nieuwe systeem van planningsgesprekken en beoordelen en veel 

procesbeschrijvingen ten behoeve van het nieuwe handboek P&O.   

 

Informatievoorziening 

In 2014 is het niet gelukt om over te gaan op een nieuw Document Managementsysteem. In de testfase bleek het systeem niet 

te voldoen aan de minimale eisen. Daarom werd besloten de oplossing voor het documenteren te zoeken binnen Microsoft producten. 

Dit project loopt nog en de verwachting is dat dit in 2015 wordt afgerond. Hetzelfde geldt voor de vervanging het huidige 

kassasysteem.  

In 2014 werd voor het eerst gewerkt met een digitale verlofregistratie.  

 

VI Een gezonde financiële basis en reserveringen 

 

Ondanks dat de stichting in 2014 opnieuw geen nominale compensatie (ruim 100 k€) ontving over zijn subsidie, is het door 

een goed systeem van Planning & Control in staat geweest haar activiteiten binnen de begroting uit te voeren. Na reserveringen, 

resteert een positief resultaat van 104 k€. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de Continuïteitsreserve.   

 

Bij de verzelfstandiging is er een toereikend eigen vermogen gecreëerd en zijn er afspraken gemaakt over een structurele 

kredietfaciliteit. Van deze kredietfaciliteit heeft het museum in 2014 geen gebruik hoeven te maken. Vanaf 2015 wordt verwacht 

hier in verband met de verbouwingskredieten wel een beroep op zal worden gedaan. 

 

1.4 Vooruitblik 2015 

 

Het jaar 2015 wordt een oogstjaar voor het museum. Veel onderdelen van de verbouwingen zullen afgerond worden en open gaan 

voor publiek. Daarnaast is er een indrukwekkend programma samengesteld dat in februari start met de Amerikaans- Nederlandse 

tentoonstelling Liefde & Lust. De kunst van Joachim Wtewael (1566-1638), vervolgens staat in juni 2015 de viering van het 

nijntje 60 jaar centraal met een grote overzichtstentoonstelling, de verhuizing van het atelier van Dick Bruna naar het museum 

(september 2015) en de opening van het nijntje museum (december 2015).  In 2015 worden meer bezoekers in het Centraal Museum 



 

Centraal Museum - Financieel Jaarverslag 2014 25 

verwacht.  

 

1.5 Tot slot 

 

De directie dankt al haar begunstigers en partners:  

 

 Gemeente Utrecht 

 BankGiro Loterij 

 Rabobank Utrecht 

 Europese Commissie 

 SHV Holding 

 Stichting Van Baaren 

 Mondriaan Fonds 

 Fonds 21  

 VSBfonds 

 K.F.Hein Fonds 

 Prins Bernhard Cultuurfonds 

 Cuisine on Tour 

 Provincie Utrecht 

 Studio Makkink & Bey B.V. 

 Nationaal Restauratiefonds 

 Utrechts Centrum voor de Kunst 

 Fentener van Vlissingen Fonds 

 Stichting Alzheimer Nederland 

 Google Inc 

 Protestantse Gemeente Utrecht 

 Rijks Cultureel Erfgoed 

 Enkele particulieren 
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2. Verslag van de Raad van Toezicht 

Bij het begin van het jaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende vier leden: 

 drs. Koen Perik, voorzitter 

 prof. dr. Micha de Winter 

 dr. Renée Steenbergen 

 Hans Pieters  

 

De Raad van Toezicht is in 2014 aangevuld met twee nieuwe leden. Dit zijn prof. dr. Rosemarie Buikema en mr. Monique Commelin. 

Monique Commelin is benoemd als secretaris van de raad. Hiermee is de Raad van Toezicht nu voltallig. De statuten laten overigens 

ruimte voor zeven leden.  

 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 256 per bijeenkomst (voorzitter € 316), waarbij jaarlijks 

maximaal 6 bijeenkomsten gedeclareerd worden. 

 

Werkwijze Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft 5 of 6 maal per jaar een formele vergadering met de algemeen directeur (statutair directeur) Edwin 

Jacobs en een zakelijk directeur Marco Grob over onderwerpen die relevant zijn voor de besturing van het Centraal Museum. 

De Raad van Toezicht heeft zich daarbij kritisch en onafhankelijk getracht op te stellen, waarbij principes uit de Governance 

Code Cultuur steeds als leidraad zijn gehanteerd. Ieder kwartaal is er een financiële rapportage verstrekt, inclusief 

toelichtingen en prognoses. Voorgaande aan de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt de rapportage besproken 

met de financiële commissie, bestaande uit Koen Perik en Hans Pieters.  

 

De Raad van Toezicht is in 2014 zes maal bijeen geweest, op 22-1-2014, 8-4-2014, 21-5-2014, 16-9-2014,  

5-11-2014, en 14-2-2014. Bij 5 november betrof het een interne Raad van Toezicht-vergadering, waarin het eigen functioneren 

is geëvalueerd. Hierbij waren de twee directeuren niet aanwezig. De Raad van Toezicht ervaart het contact met de algemeen 

en de zakelijk directeur als open en constructief.  

 

Besproken onderwerpen 

De volgende onderwerpen zijn samen met de algemeen en zakelijk directeur, en in specifieke gevallen met Management Team (MT) 
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leden besproken en/of vastgesteld (niet uitputtend): 

 

 Ontwikkelingen rond de geplande verbouwingen, waaronder fase 1, realisatie Tuinzaal opgeleverd juni 2014 

 Ontwikkeling over de aankoop van het nieuwe pand; 

 Begroting, activiteitenplan 2015 en risicomanagement; 

 De kwartaalrapportages, inclusief balansen, prognoses en toelichtingen; 

 Een afvaardiging van de raad heeft begin 2014 van de verschillende MT-leden en de directie een toelichting gekregen 

op de jaarplannen en tevens zijn de nieuwe leden in het depot rondgeleid.  

 Daarnaast zijn door individuele leden van de raad diverse openbare bijeenkomsten van het museum bezocht, zoals openingen 

en bijeenkomsten met bijvoorbeeld sponsoren; 

 De positionering van het nieuwe dick bruna huis is aan de raad toegelicht; 

 Een eerste oriëntatie op samenwerking tussen Centraal Museum en BAK in Utrecht heeft plaatsgevonden. De voorzitter 

van de raad was hierbij aanwezig; 

 Er is verkennend/adviserend gesproken over een aantal thema’s, zoals internationalisering en programmering. 

 

Conclusie 

De Raad van Toezicht is van mening dat de directie en het management goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de culturele 

sector en de omgeving. De financiële positie van het museum is momenteel gezond. Het jaar 2014 sluit af met een positief 

resultaat ten opzichte van de begroting. Deze wordt toegevoegd aan de Continuïteitsreserve. De Raad van Toezicht heeft overleg 

gehad met de accountant over het jaarverslag en de jaarrekening, en verleent kwijting aan de directie over het gevoerde bestuur 

betreffende het verslagjaar. 

 

Het rooster van aftreden is nu als volgt:  

Koen Perik, voorzitter van 9 november 2012 t/m 9 november 2016 (1e termijn) 

Micha de Winter, van 9 november 2012 t/m 9 november 2016 (1e termijn) 

Renée Steenbergen van 9 november 2012 t/m 9 november 2016 (1e termijn) 

Hans Pieters 4 juni 2013 t/m 4 juni 2017 (1e termijn)  

Rosemarie Buikema 22 januari 2014 t/m 22 januari 2018 (1e termijn) 

Monique Commelin 8 april 2014 t/m 8 april 2018 (1e termijn) 
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Utrecht, 27 maart 2015 

 

  

 

 

 

Drs. K.L.M. Perik (voorzitter) J.H. Pieters  
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3. Jaarrekening 

3.1 Balans na bestemming resultaat 

ACTIVA

Vaste activa

A] Materiele vaste activa

Kunstcollectie 80          90          

Gebouwen 535         -         

Verbouwingen 1.285       1.590       

Installaties 487         252         

ICT voorzieningen 83          104         

Materiële vaste activa in aanbouw 2.549       679         

5.020       2.715       

B] Langlopende vorderingen 2           2           

Vlottende activa

C] Voorraden 54          43          

D] Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 240         127         

Omzetbelasting 444         364         

Overige vorderingen 452         598         

Overlopende activa 252         306         

1.388       1.396       

E] Liquide middelen 454         2.402       

TOTAAL ACTIVA 6.917       6.557       

Bedragen afgerond op € 1.000 €

31-12-201331-12-2014

 



 

Centraal Museum - Financieel Jaarverslag 2014 31 

PASSIVA

F] Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve 1.767       1.663       

1.767       1.663       

G] Bestemmingsreserves

Verzelfstandigingskorting 282         141         

Tentoonstellingen 341         80          

622         221         

H] Bestemmingsfondsen

Suppletiesubsidie 664         804         

Bestemmingsfondsen 1.015       945         

1.678       1.749       

I] Voorzieningen

Onderhoud gebouwen 315         201         

315         201         

J] Langlopende schulden

Leningen 70          786         

Ontvangen waarborgsommen -         2           

70          788         

K] Kortlopende schulden

Crediteuren 1.153       1.054       

Vooruitontvangen subsidies 730         100         

Nog te betalen 126         183         

Lening (aflossingsverplichting) 10          157         

Reservering vakantiegeld 134         125         

Reservering verlofuren 69          69          

Loonheffing en pensioenpremies 244         246         

2.465       1.934       

TOTAAL PASSIVA 6.917       6.557       

31-12-2014 31-12-2013
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3.2 Baten en lasten over 2014 

BATEN Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten

11] Omzet museumbezoek 814             842              831             

12] Omzet museumwinkels 333             303              362             

13] Omzet restaurant 97              85               96              

Overige inkomsten

14] Omzet bruiklenen en beeldmateriaal 75              113              87              

15] Overige inkomsten 12              116              55              

Indirecte opbrengsten

16] Omzet evenementen 390             454              387             

17] Overige indirecte opbrengsten 60              84               93              

Totaal opbrengsten 1.780           1.999            1.910           

Bijdragen

18] Subsidie provincie -             5                40              

19] Subsidie gemeente

Exploitatiesubsidie 7.203           7.275            7.203           

Suppletiesubsidie -             -              2.816           

Subsidie tbv studiereizen -             -              2               

Overige bijdragen private middelen

20] Subsidies fondsen e.d. 494             894              1.225           

Totaal Bijdragen 7.697           8.174            11.285          

TOTAAL BATEN 9.477           10.172           13.195           
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LASTEN Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Beheerlasten

Beheerlasten personeel

21] Beheerlasten personeel 2.060           1.905            1.935           

Beheerlasten materieel

22] Huisvesting 1.850           1.792            1.954           

23] Afschrijvingen 435             440              496             

24] Bedrijfsvoeringskosten beheer 536             421              452             

25] Projectmatige kosten 58              172              68              

Totaal beheerlasten 4.938           4.729            4.906           

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel

31] Activiteitenlasten personeel 2.737           2.692            2.858           

Activiteitenlasten materieel

32] Kosten commerciële activiteiten 477             509              415             

33] Collectiebeheer 214             168              195             

34] Aankopen 412             509              463             

35] Tentoonstellingen 586             575              1.255           

36] Publiciteit en informatie 170             254              151             

37] Bedrijfsvoeringskosten activiteiten 90              63               84              

38] Projectmatige activiteiten 233             258              199             

Totaal activiteitenlasten 4.920           5.029            5.619           

TOTAAL LASTEN 9.858           9.758            10.525           
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RESULTAAT Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

41] Saldo uit gewone bedrijfsvoering -381            414              2.670           

42] Saldo rentebaten / - lasten 23              20               0               

RESULTAAT VOOR BESTEMMING -358            434              2.671           

43] Mutaties bestemmingsreserves

Dotatie Continuiteitsreserve -             -              1.584           

Dotatie Verzelfstandigingskorting 141             141              141             

Onttrekking/Dotatie Tentoonstellingen -26             260              80              

Onttrekking/Dotatie Suppletiesubsidie -481            -141             804             

Onttrekking Uitbr. en instandh. collectie -             -              -73             

Dotatie Uitbr. en instandhouding collectie -             61               126             

Dotatie Rietveld Schröderhuis 5               5                5               

Dotatie Van Baarencollectie 3               3                3               

-358            330              2.671           

VRIJ TE BESTEMMEN RESULTAAT 0               104              0               
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3.3 Kasstroomoverzicht 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na bestemming + mutaties reserves voorzieningen 548       

Aanpassing voor

Afschrijvingen 450       

Reservering vakantiegeld 9         

Reservering verlofuren 0         

Mutaties werkkapitaal

Voorraden -11       

Debiteuren -113      

Omzetbelasting, loonheffing en pensioenpremie -81       

Overige vorderingen 147       

Vooruitbetaalde kosten / nog te ontvangen 54        

Vooruitontvangen bedragen / nog te betalen 572       

Crediteuren en overige kortlopende schulden -48       

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.525     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen -2.755    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.755    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Langlopende schulden -718      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -718      

Netto kasstroom -1.948    

Liquide middelen

Saldo liquide middelen 1-1 2.402     

Saldo liquide middelen 31-12 454       

Mutatie liquide middelen -1.948     
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3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

De stichting Centraal Museum 

De stichting Centraal Museum te Utrecht is opgericht op 9 november 2012. De stichting  heeft  ten  doel: 

(a) de  museale  openstelling  van  hiervoor  aan  het  Centraal  Museum  ter beschikking  staande  of komende  gebouwen,  

zoals  het  monumentale museumcomplex  aan  de  Agnietenstraat/Nicolaaskerkhof  te  Utrecht,  het dick  bruna  huis  

en  het  Rietveld  Schröder  Huis,  daaronder  begrepen  een collectie  ontwerpen  van  Dick Bruna,  Van  Baaren  

Museum,  Rietveld; 

(b) het  behouden,  het  beheren,  het  selectief uitbreiden  en  het  verbeteren  en het  mede  tentoonstellen  van  de  

aan  de  stichting  in bruikleen  gegeven collecties;   

(c) voorts  al  hetgeen  met  een  ander  rechtstreeks  of zijdelings  verband  houdt  of daartoe bevorderlijk kan zijn,  

alles  in de  ruimste  zin van  het  woord. 

 

Uitgangspunten 

(a) De stichting  is  niet gericht  op  het  behalen  van  winst, anders  dan  het  behalen  van een uitsluitend  ten  

behoeve  van  de  stichting  en  haar  activiteiten  te  besteden positief saldo  voortvloeiend  uit de  exploitatie  

van  het  Centraal  Museum,  in de breedste zin van het woord. 

(b) Het  vermogen  van  de  stichting  dient  volledig  ter  verwezenlijking  van  het  doel  van de  stichting. 

(c) De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het oprichtingsjaar 2013 vastgesteld.  

(d) De jaarrekening is afgerond op duizenden euro’s. Schijnbare verschillen zijn niet handmatig gecorrigeerd.  

(e) Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  

 

Schattingen  

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie zich verschillende oordelen 

en schattingen, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het 

in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsgegevensgrondslagen. De 
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stichting volgt de richtlijn 640 voor organisaties zonder winstoogmerk. Daarbij volgt de jaarrekening de bepalingen conform 

de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Utrecht.  

 

Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van historische kosten, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.  

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden door het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Materiele vaste activa  

Materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte 

economische levensduur. Indien van toepassing wordt de waarde aangepast met bijzondere waardeverminderingen. Op nieuwe 

materiële activa wordt in principe vanaf januari van het jaar na ingebruikname afgeschreven. 

 

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze is opgenomen onder de overige voorzieningen 

aan de passief zijde van de balans. 

 

Kunstcollectie 

De kunstcollectie in beheer van Stichting Centraal Museum is voor het grootste gedeelte eigendom van de gemeente Utrecht. 

Bijna alle stukken die in het bezit zijn van de Stichting Centraal Museum zijn gewaardeerd op nihil. Vier stukken staan tegen 

verkrijgingsprijs op de balans, verminderd met de jaarlijkse afschrijving. Tegenover deze stukken staat een langlopende schuld, 

welke in 10 jaar wordt kwijtgescholden. Na afboeking van deze schuld, zullen ook deze kunstwerken tegen nihil op de balans 

blijven of, indien van toepassing, geleverd worden aan de gemeente Utrecht. 

 

Voorraden  

De voorraden worden gewaardeerd tegen de historische inkoopprijs. Producten die niet of beperkt verhandelbaar zijn worden 

op 0 gewaardeerd. 

 

Vlottende activa  

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met het risico op oninbaarheid. Eventuele voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
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De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking 

van de stichting.  

 

Eigen vermogen 

 

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waartoe de daartoe bevoegde wettelijke of statutaire organen 

zonder belemmering kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. 

 

Bestemmingsreserves 

Het bestuur van de stichting Centraal Museum heeft een deel van het eigen vermogen afgezonderd omdat zij de bestedingsmogelijkheid 

daarvan heeft beperkt. 

 

Bestemmingsfondsen 

De subsidie die nog niet is besteed aan de doeleinden waarvoor de subsidie is verstrekt, is opgenomen in een bestemmingsfonds. 

 

Voorzieningen  

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de  omvang onzeker is doch 

redelijkerwijs in te schatten.  

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 

De pensioenregelingen zijn gefinancierd door afdrachten aan het ABP bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden 

gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de 

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.  

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse 

aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele 

verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten en worden in de balans opgenomen in een 

voorziening. 

 

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af 
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te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante 

waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.  

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening.  

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het 

waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de 

stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

Ultimo 2014 (en 2013) waren voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse 

aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 

 

Overige voorzieningen  

Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  

Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 

zij betrekking hebben.  

 

Vergelijking met begroting en voorgaand jaar  

In de staat van baten en lasten zijn de begroting van het verslagjaar en de vergelijkende cijfers over het voorgaande jaar 

opgenomen. 

  

Subsidies  

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten 

zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten 

worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de stichting Centraal Museum de condities voor 

ontvangst kan aantonen.  

 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden direct in mindering gebracht op de investering 

en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten. 
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Sponsorbijdragen  

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.  

 

Giften  

Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden 

in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.  

De niet financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord. 

 

Belastingen  

De belasting op de winst is voor de stichting niet van toepassing.  

 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 

liquide middelen.  
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3.5 Toelichting op de balans 

 

A] Materiele vaste activa 31-12-2014 mutaties 31-12-2013

Kunstcollectie 80           -10          90           

Gebouwen 535          535          -          

Verbouwingen 1.285        -305         1.590        

Installaties 487          235          252          

ICT voorzieningen 83           -21          104          

Boekwaarde Inventaris -          -          -          

Materiële vaste activa in aanbouw 2.549        1.870        679          

5.020        2.305        2.715         

 

Gebouwen 

Op 1 september 2014 is het pand waarin het Dick Brunahuis en de werkplaats van de Technische Dienst zijn gehuisvest aangekocht 

van de vorige eigenaar. 

 

Verbouwingen  

oorspronkelijke

investering

cum 

afschrijving

31-12-2013

boekwaarde

31-12-2013

(des-)

investering

2014

afschrijving

2014

cum 

afschrijving

31-12-2014

boekwaarde

31-12-2014

Verbouwingen

Renovatie natuursteengevel 545            418         126         38          456         89          

Renovatie Hoge Stoep (fase 1) 404            404         0           0           404         -         

Renovatie Hoge Stoep (fase 2) 1.963          1.885       77          77          1.963       -         

Rietveldvleugel 567            370         197         36          406         161         

Renovatie 1999 Centraal Museum (fase 2) 2.033          1.434       599         134         1.568       465         

Depot 540            459         81          39          499         41          

Stallen 681            398         283         34          432         248         

Grootschalig onderhoud RSH 2006 89             66          23          11          76          13          

Gebouwen depot 2009 212            8           204         2           10          202         

Dick Brunahuis groot onderhoud 2006 78             78          11          11          66          

subtotaal Verbouwingen 7.110          5.442       1.590       78          383         5.825       1.286        

 

De post ‘Dick Brunahuis groot onderhoud 2006’ betreft de overname van de boekwaarde per 01-09-2014 van de verhuurder (gemeente 



 

Centraal Museum - Financieel Jaarverslag 2014 42 

Utrecht), omdat het pand door het museum is aangekocht op die datum. De afschrijving vindt plaats in 10 jaar en loopt tot 

en met 2016. Dit komt overeen met de activa die per 01-01-2013 zijn overgenomen van de gemeente Utrecht en waar ook de lopende 

afschrijvingstermijnen worden gecontinueerd.  

 

Installaties 

oorspronkelijke

investering

cum 

afschrijving

31-12-2013

boekwaarde

31-12-2013

(des-)

investering

2014

afschrijving

2014

cum 

afschrijving

31-12-2014

boekwaarde

31-12-2014

Installaties/machines/inventaris

Installaties depot 2009 313            107         205         30          137         175         

Installaties 2004 6              6           1           1           6           0           

Installaties 2007 22             13          9           2           15          7           

Beveiligingsvoorzieningen 2010-2012 40             3           37          3           6           33          

Beveiligingsvoorzieningen 2012-2014 272            -         -         272         -         272         

subtotaal Installaties/machines/inventaris 653            129         252         272         36          166         487          

 

ICT voorzieningen 

oorspronkelijke

investering

cum 

afschrijving

31-12-2013

boekwaarde

31-12-2013

(des-)

investering

2014

afschrijving

2014

cum 

afschrijving

31-12-2014

boekwaarde

31-12-2014

ICT voorzieningen

I009 D056 Servers + Citrix systeem 104            -         104         21          21          83          

subtotaal ICT voorzieningen 104            -         104         -         21          21          83           

 

Materiële vaste activa in aanbouw 
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oorspronkelijke

investering

cum 

afschrijving

31-12-2013

boekwaarde

31-12-2013

(des-)

investering

2014

afschrijving

2014

cum 

afschrijving

31-12-2014

boekwaarde

31-12-2014

In uitvoering

I008 D046 + I008 Beveiligingsvoorzieningen 2012-2013 * -            -         193         -193        -         -         

I009 D057 + I010 Beveiligingsvoorzieningen 2013-2014 -            -         23          -23         -         -         

I002 D052+I002 Herinr. Fase 1 Tuinzaal 883            -         370         512         -         883         

I003 D072+I003 Herinr. Fase 1 inventaris Tuinzaal 97             -         18          80          -         97          

I004 D053 Herinrichting Fase 1 Tuin 42             -         20          22          -         42          

I005 D054 Herinrichting Fase 1 Aula 1              -         1           -         1           

I006 D064 Herinrichting Fase 2 = voorbereiding Bouwstroom II 38             -         38          -         38          

I012 I012 Herinrichting Bouwstroom II (Stallen + Auditorium) 1.017          1.017       -         1.017       

I007 D065 Herinrichting Fase 3 = voorbereiding bouwstroom III 16             -         16          -         16          

I013 I013 Herinrichting Bouwstroom III (Entrée + Kapel + Refter) 431            431         -         431         

I014 I014 Herinrichting Bouwstroom IV (Horeca) 20             20          -         20          

I015 I015 Herinrichting Bouwstroom V Dick Brunahuis 5              5           -         5           

subtotaal In uitvoering 2.549          -         679         1.870       -         -         2.549        

 

De projecten I008 en I009 zijn per 31-12-2014 geactiveerd. Alle overige projecten zijn nog in uitvoering. In 2013 en 2014 

zijn de volgende bijdragen van derden ontvangen voor de Herinrichting. Die zijn in mindering gebracht op de investeringsbedragen. 

 

Bijdragen derden aan Herinrichting

Organisatie Bestemming Bijdrage 2013

Gemeente Utrecht Werkplaats 377          

Gemeente Utrecht Tuinzaal 123          

Bijdrage 2014

K.F. Heinfonds Tuinzaal 100          

Protestantse Gemeente Utrecht Herinrichting 25           

Stichting Van Baaren Lift in Entree 100           

 

 

B] Langlopende vorderingen 31-12-2014 mutaties 31-12-2013

Waarborgsom 2            -          2            

2            -          2             
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C] Voorraden 31-12-2014 mutaties 31-12-2013

Emballage 1            -0           1            

Courante voorraad museumwinkels/restaurant 53           11           42           

54           11           43            

 

Per 31-12-2014 is de voorraad van het restaurant gewaardeerd op 9 k€ en voor het eerst geactiveerd. Dit is ten gunste gebracht 

van de inkoopkosten. De waarde van de voorraad van de winkels is in 2014 met 2 k€ toegenomen. 

 

D] Vorderingen en overlopende activa 31-12-2014 mutaties 31-12-2013

Debiteuren 240          113          127          

Debiteuren 240          113          127          

Omzetbelasting 444          80           364          

Omzetbelasting 444          80           364          

Subsidies 401          -146         547          

Rente 14           -20          35           

Overige bedragen 36           19           17           

Overige vorderingen 452          -147         598          

Vooruitbetaalde kosten 227          -27          254          

Nog te factureren of incasseren 0            -0           1            

Voorschotten 21           -14          35           

Kruisposten 0            -12          12           

Creditcard betalingen 3            -0           4            

Overlopende activa 252          -54          306          

1.388        -7           1.396         

 

De post Subsidie per 31-12-2014 betreft:  
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Gemeente Utrecht 5% restant subsidie 364          

Fonds21 (verantwoord surreele werelden) 20           

Mondriaanfonds restant 50% surreele werelden 18           

401          
 

 

De post Overige bedragen per 31-12-2014 heeft voornamelijk betrekking op een vergoeding voor museumkaartbezoekers in 2014. 

 

Vooruitbetaalde kosten betreffen in hoofdzaak huurkosten over het volgend boekjaar. 

Voorschotten betreft vooral voorschotten aan medewerkers voor woon-werkverkeer (openbaar vervoer abonnementen  en fietsen). 

 

E] Liquide middelen 31-12-2014 mutaties 31-12-2013

Kas 23           10           13           

Rekening Courant 429          64           365          

Spaarrekeningen 1            -2.022       2.023        

454          -1.948       2.402         

 

 

PASSIVA 

 

F] Continuïteitsreserve 31-12-2014 mutaties 31-12-2013

Continuïteitsreserve 1.767        104          1.663         

 

De gemeente Utrecht heeft in 2013 een suppletiesubsidie verstrekt om het eigen vermogen op het vereiste niveau te brengen 

dat bij de verzelfstandiging is berekend als een minimum voor een financieel “verantwoorde” omvang van het eigen vermogen. 

Het resultaat van 2014 wordt ten gunste van deze reserve gebracht. 
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G] Bestemmingsreserves 31-12-2014 mutatie 31-12-2013

Verzelfstandigingskorting 282          141          141          

Tentoonstellingen 341          260          80           

622          401          221           

 

Verzelfstandigingskorting 

In verband met de verzelfstandiging van het museum is in 2013 een eenmalige suppletiesubsidie verstrekt door de gemeente 

Utrecht van 2.816 k€. Deze is voor het grootste gedeelte bestemd voor de Continuïteitsreserve.  

De rest van deze subsidie is bestemd voor incidentele kosten die verband houden met de verzelfstandiging. Ter compensatie 

van de eenmalige suppletiesubsidie in 2013 wordt de ‘structurele’ activiteitensubsidie over de periode 2019 tot en met 2032 

jaarlijks verminderd met 201 k€ (14 jaar 201 k€ = 2.816 k€) . Om deze vermindering over 20 jaar te egaliseren wordt jaarlijks 

141 k€ (2.816 k€ / 20) aan deze  reserve toegevoegd ten laste van het resultaat. Gedurende de periode 2019 - 2032 valt 

jaarlijks 201 k€ vrij ten gunste van de exploitatie.    

 

Tentoonstellingen 

Tentoonstellingen lopen over de jaargrenzen heen. Daardoor treden schommelingen op in de baten en lasten per jaar. Om deze 

te egaliseren is een reserve tentoonstellingen gevormd. Deze wordt ook gebruikt om reserveringen te vormen voor toekomstige 

grootschalige tentoonstellingen. De dotatie is afhankelijk van het resultaat van het jaar. Voor 2014 is een onttrekking begroot. 

Door de herinrichting zijn diverse zalen van het museum gedurende 2014 maandenlang gesloten. Daardoor is het programma (en 

de kosten) beperkt. In onderstaande tabel is de berekening van de mutatie in de reserve Tentoonstellingen opgenomen. Voor 

2014 is uitgegaan van een bijdrage van het museum aan tentoonstellingsprojecten van 405 k€.  
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Berekening mutatie reserve Tentoonstellingen

Lasten tentoonstellingen 586            575          1.255        

    tentoonstellingsprojecten

    vaste opstelling

Baten tentoonstellingen 560            835          1.128        

   bijdragen fondsen

   bijdragen provincie

   bijdragen overigen (omzet)

   bijdrage CM tentoonstellingsprojecten

   bijdrage CM vaste opstelling

Mutatie reserve tentoonstellingen -26            260          -126         

Realisatie 2013Realisatie 2014Begroting 2014

37                

350               405                 

20                  

405               

28                

100               -                 

547               566                 

12                28                20                  

1.243             

135                 298               689               

5                 40                -                 

12                

 

 

Saldo Reserve Tentoonstellingen 31/12/2013 80           

Mutatie 2014 260          

Saldo Reserve Tentoonstellingen 31/12/2014 341           

 

In de begroting van 2015 is een bestemming van 162 k€ opgenomen voor de tentoonstellingen Wtewael, Van Baaren en Publieksplan 

herinrichting. Het resterende deel wordt naar verwachting grotendeels besteed aan andere tentoonstellingen in 2015 en 2016. 

  

H] Bestemmingsfondsen 31-12-2014 mutatie 31-12-2013

Suppletiesubsidie 664          -141         804          

Bestemmingsfondsen 1.015        69           945          

1.678        -71          1.749         

Suppletiesubsidie 

De suppletiesubsidie is in zijn geheel in 2013 uitgekeerd. Een deel daarvan is bestemd voor incidentele kosten die verband 

houden met de verzelfstandiging. Deze kosten worden ten laste van de exploitatie geboekt en gedekt uit vrijval van deze reserve 

suppletiesubsidie. De suppletiesubsidie bevatte ook een voorschot van 350 k€ dat gedurende 20 jaar vrijvalt ten gunste van 
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de exploitatie. 

 

De onderliggende posten van de Reserve Suppletiesubsidie zijn in de volgende tabel opgesomd. 

 

Suppletie 31-12-2014 mutatie 31-12-2013

Implementatiekosten verzelfstandiging 185          -46          231          

Frictiekosten overplaatsbare medewerkers 153          -73          226          

Verplichtingen jubilea 11           -4           15           

Liquiditeit 315          -18          333          

664          -141         804           

 

Implementatiekosten zijn grotendeels kosten van nieuwe systemen die na de verzelfstandiging door het museum zijn of nog worden 

geïmplementeerd. De mutatie in 2014 is gelijk aan de kosten in 2014 van de projecten Document Management Systeem en Kassa 

Systeem. 

Frictiekosten zijn de kosten van medewerkers die bij de verzelfstandiging niet zijn overgegaan naar de stichting maar die 

wel ten laste komen van de stichting. De mutatie van deze reserve is gelijk aan de kosten van voormalige medewerkers die 

in 2014 ten laste van het Centraal Museum komen. 

De verplichting jubilea betreft voorziene jubileumuitkeringen. De mutatie in deze reserve is gelijk aan de jubileumuitkeringen 

die in 2014 zijn gedaan. 

Liquiditeit betreft een voorschot van 350 k€ in verband met de jaarlijkse inhouding van 5% van de subsidie van de gemeente 

Utrecht. Dit voorschot valt in 20 jaar vrij. De mutatie is daardoor 350/20 = 17,5 k€ per jaar. 

 

Bestemmingsfondsen 

 

De onderliggende posten van de reserve Bestemmingsfondsen zijn in de volgende tabel gespecificeerd. 

 



 

Centraal Museum - Financieel Jaarverslag 2014 49 

Bestemmingsfondsen 31-12-2014 mutatie 31-12-2013

Uitbreiding en instandhouding collectie 795          61           734          

Rietveld Schröderhuis 140          5            135          

Van Baarencollectie 79           3            76           

1.015        69           945           

Uitbreiding en instandhouding collectie 

Dit bestemmingsfonds is voor het grootste deel gevuld met een legaat dat daartoe is geschonken en wordt gebruikt voor nieuwe 

aankopen en instandhouding van de collectie. Het museum draagt zelf 100 k€ bij aan aankopen. Van derden is 420 k€ ontvangen. 

In de volgende tabel is de berekening van de mutatie van de reserve Collectie opgenomen. 

 

Berekening mutatie reserve Collectie Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Lasten aankopen 397            459          448          

Baten aankopen 397            520          574          

   bijdragen fondsen

   bijdrage CM

Mutatie reserve Collectie -            61           126          

315                 420               474               

82                  100               100               

 

 

De bijdrage van fondsen is in de volgende tabel gespecificeerd. 

Organisatie Bestemming Realisatie 2014

Studio Makkink & Bey B.V. Aankopen 10           

Mondriaan Fonds Aankopen 170          

BankGiro Loterij Aankopen 240          

Subtotaal Aankopen 420           

 

Rietveld Schröderhuis 

Door derden is dit bestemmingsfonds ingesteld voor het Rietveld Schröderhuis. De opbrengst van dit fonds is bestemd voor 

onderhoud aan het huis en wordt jaarlijks toegevoegd aan dit fonds. Ten behoeve van het onderhoud kunnen bedragen hieraan 
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worden onttrokken. In 2014 is 5 k€ toegevoegd aan het fonds dat is 4% van de stand op 31-12-2013. 

 

Van Baarencollectie 

Door de Stichting Van Baaren Museum is een bestemmingsfonds ingesteld voor de Van Baarencollectie. De opbrengst van de niet 

bestede gelden zijn bestemd voor onderhoud van deze collectie. De onderhoudskosten komen ten laste van het bestemmingsfonds. 

 

I] Voorzieningen 31-12-2014 mutatie 31-12-2013

Egalisatie onderhoud 315          113          201          

315          113          201           

 

Een onderhoudsplan over een periode van 40 jaar is opgesteld voor de panden Agnietenstraat 1, Agnietenstraat 2 en het depot. 

Op grond van dit plan is een gemiddelde berekend dat voor de jaren 2013-2052 benodigd is voor onderhoud van genoemde panden. 

Voor de periode 2014-2023 is ook voor de panden Rietveld Schröderhuis en Erasmuslaan een onderhoudsplan opgesteld. In dit 

geval voor een periode van 10 jaar. Ook daaruit is een gemiddeld bedrag berekend dat per jaar nodig is voor onderhoud. 

 

Vanaf september 2014 is het Centraal Museum eigenaar van het pand aan de Agnietenstraat 2. Dat betekent dat ook het 

eigenaarsonderhoud ten laste komt van het museum. Daarom is vanaf die maand het gemiddeld benodigde bedrag volgens het 

onderhoudsplan toegevoegd aan de voorziening Egalisatie onderhoud. 

 

In 2014 is 113 k€ minder besteed dan het gemiddelde bedrag. Daardoor neemt de voorziening toe met dit bedrag. 

 

J] Langlopende schulden 31-12-2014 mutatie 31-12-2013

Lening gemeente Utrecht -          -706         706          

Lening Studio Makkink & Bey BV 70           -10          80           

Ontvangen waarborgsom -          -2           2            

70           -718         788           

De gemeente heeft op 1-1-2013 een lening verstrekt van 2.500 k€ ter financiering van de overgenomen materiële vaste activa. 

De lening heeft een looptijd van 17 jaar en een vaste rente van 4%. Van de schuld van 853 k€ op 31-12-2013 is 147 k€ opgenomen 

onder kortlopende schulden. De lening is in 2014 volledig afgelost. 
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Onder de langlopende schulden is een lening opgenomen (gerelateerd aan de geschonken kunstcollectie onder de materiële vaste 

activa) welke in jaarlijkse termijnen wordt kwijtgescholden. Op de schuld wordt geen rente in rekening gebracht. 

 

K] Kortlopende schulden 31-12-2014 mutatie 31-12-2013

Crediteuren 1.153        99           1.054        

Vooruitontvangen subsidies 730          630          100          

Nog te betalen 126          -58          183          

Lening (aflossingsverplichting) 10           -147         157          

Reservering vakantiegeld 134          9            125          

Reservering verlofuren 69           0            69           

Loonheffing 195          3            192          

Pensioenpremie 49           -5           54           

2.465        531          1.934         

 

Vooruit ontvangen subsidies 

Organisatie                  Bestemming 31-12-2014 mutatie 31-12-2013

Stichting Van Baaren         lift herinrichting -          -100         100          

BankGiro Loterij             nijntje museum 700          700          -          

Rijks Cultureel Erfgoed      Rietveld Schröderhuis 30           30           -          

730          630          100           

Lening 

Betreft 10 k€ aflossingsverplichting per jaar van de lening gerelateerd aan de schenking van kunst. 

 

Reservering vakantiegeld 

Over de periode juni tot en met december 2014 opgebouwde rechten op vakantiegeld. 

 

Reservering verlofuren 

De rechten van medewerkers op verlofuren per ultimo 2014. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
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Huurovereenkomst 

De stichting is per 1 januari 2013 drie huurovereenkomsten met de gemeente Utrecht aangegaan voor een periode van 30 jaar. 

De totale huur per die datum bedraagt 507 k€ en wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het CBS inflatiecijfer. 

 

Pensioenen 

De stichting is vrijwillig aangesloten bij pensioenfonds ABP voor een middelloonregeling van minder dan 100 medewerkers. 

 

Kredietfaciliteit  

De stichting heeft bij de gemeente Utrecht een kredietfaciliteit voor de financiering van investeringen. Opnamen en aflossingen 

kunnen worden gedaan tot een maximum van  4.700 k€. Er is nog geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit. 

 

Verstrekte opdrachten 

Voor het investeringsproject Herinrichting is op 31-12-2014 voor een bedrag van 598 k€ in opdracht gegeven voor werkzaamheden 

die nog niet zijn uitgevoerd. Voor de overige activiteiten is voor een bedrag van 614 k€ opdracht verstrekt.
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 

11] Omzet museumbezoek Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Tickets 381            326          371          

Vergoeding museumkaartbezoek 262            341          286          

Rondleidingen 37             26           32           

Audiotours 34             34           34           

Overige -            1            1            

Museumkaartverkoop 101            115          106          

subtotaal 814            842          831           

 

12] Omzet museumwinkels Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Boeken 93             95           120          

Kaarten 18             18           20           

Overige winkelartikelen 222            190          222          

subtotaal 333            303          362           

 

13] Omzet restaurant Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Horeca 97             85           96           

subtotaal 97             85           96            

 

14] Omzet bruiklenen en beeldmateriaal Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Bruiklenen 55             97           68           

Beeldmateriaal 20             17           19           

subtotaal 75             113          87            
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15] Overige inkomsten Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Doorberekende kosten toeslagen presentaties workshops -            106          37           

Restauratie derden -            0            7            

Deelname museummaandag -            1            1            

Vriendencontributies 3              4            3            

Deelname HKU -            5            5            

Presentaties conservatoren 9              0            1            

subtotaal 12             116          55            

 

Doorberekende kosten zijn vooral de betalingen van de fee voor de tentoonstelling Vrede van Utrecht door andere musea die 

deze tentoonstelling hebben overgenomen. 

 

16] Omzet evenementen Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Omzet evenementen 390            454          387          

subtotaal 390            454          387           

 

17] Overige indirecte opbrengsten Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Schadevergoedingen -            23           3            

Doorberekende energiekosten E9 2              2            1            

Doorberekende energiekosten en schade depot 16             17           21           

Verkoop machine, diensten TD -            6            1            

Dienstverlening derden 18             18           39           

Dienstverlening derden 4              4            8            

Omzet personeelskantine 21             14           19           

subtotaal 60             84           93            
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18] Subsidie provincie Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Subsidie provincie Utrecht -            5            40           

subtotaal -            5            40            

 

19] Subsidie gemeente Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Exploitatiesubsidie 7.203          7.275        7.203        

Suppletiesubsidie -            -          2.816        

Subsidie tbv studiereizen -            -          2            

subtotaal 7.203          7.275        10.021        

 

De subsidie van de gemeente Utrecht over 2013 bestaat uit de volgende bijdragen. 

- Een ‘structureel’ deel als bijdrage voor de activiteiten. 

- Een eenmalige suppletiesubsidie in verband met de verzelfstandiging. Deze subsidie is aangewend zoals in de volgende tabel 

weergegeven. 

- Een subsidie voor studiereizen. 

In 2014 is alleen de bijdrage voor de activiteiten van toepassing. 

 

20] Subsidies fondsen e.d. Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

T.b.v. tentoonstellingen 135            298          689          

T.b.v. aankopen 315            420          474          

T.b.v. overig 44             177          62           

subtotaal 494            894          1.225         

 

De subsidies voor tentoonstellingen en aankopen is hoger dan begroot. Dit is een gevolg van tentoonstellingen uit 2013 die 

in 2014 worden afgerekend. Daar staan kosten tegenover van tentoonstellingen uit 2013 die in 2014 doorlopen, zie 35].  

De subsidies ten behoeve van overige activiteiten zijn aanzienlijk meer dan begroot. Dit is een gevolg van het toekennen 

van een bijdrage in natura door Google. Google heeft online advertenties beschikbaar gesteld aan het museum voor een waarde 
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van 89 k€. Dit is hier als subsidie opgenomen en onder post 35 zijn de lasten opgenomen. 

 

Organisatie Bestemming Realisatie 2014

Prins Bernhard Cultuurfonds Vrede van Utrecht 15           

VSB Vrede van Utrecht 75           

Europese Commissie Vrede van Utrecht 25           

SHV Holding Collect&Connect 8            

Mondriaan Fonds Surrealisme 35           

Fonds 21 Surrealisme 20           

Van Baaren stichting Wtewael Liefde en Lust 35           

Rabobank Wtewael Liefde en Lust 10           

Mondriaan Fonds Wtewael Liefde en Lust 5            

Mondriaan Fonds Jan van Scorel 25           

BankGiro Loterij Sport en Spel met nijntje 30           

BankGiro Loterij De Musical 15           

Particuliere gift Klaarhamer 0            

Subtotaal Tentoonstellingen 298           

 

Organisatie Bestemming Realisatie 2014

Studio Makkink & Bey B.V. Aankopen 10           

Mondriaan Fonds Aankopen 170          

BankGiro Loterij Aankopen 240          

Subtotaal Aankopen 420           
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Organisatie Bestemming Realisatie 2014

Nationaal Restauratiefonds Rietveld Schröderhuis 3            

Europese Commissie Europeana Fashion 23           

BankGiro Loterij Publiekscommunicatie herinrichting 15           

Utrechts Centrum voor de Kunst Leerlijn Creatief Vermogen 28           

Mondriaan Fonds Symposium museum als werkplaats 10           

Fentener van Vlissingen Symposium museum als werkplaats 3            

Particuliere gift Restauratie 5            

Stichting Alzheimer Onvergetelijk Centraal 0            

Google Adwords Publiciteit via Google Adwords 89           

Subtotaal Overig 177           

 

21] Beheerlasten personeel Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Salariskosten medewerkers 1.150          1.149        1.192        

Sociale lasten medewerkers 309            329          306          

Vrijwilligers -            -          0            

Uitzendkrachten 541            343          405          

Materiele personeelskosten 60             84           32           

2.060          1.905        1.935         

Bezoldiging bestuurders 

Opgaaf van bezoldiging van bestuurders blijft achterwege daar deze is te herleiden naar één natuurlijke persoon. 
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22] Huisvesting Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Huur 636            578          593          

Energie 320            283          363          

Onderhoud 682            698          800          

Overige huisvestingskosten 61             81           47           

Schoonmaak 151            152          152          

1.850          1.792        1.954         

Het Centraal Museum heeft het pand gekocht aan de Agnietenstraat 2 waarin het Dick Brunahuis is gevestigd. Dit werd gehuurd 

van de gemeente Utrecht. De koop is verwerkt in  

* de huurkosten, die lager worden 

* het onderhoud, waar het eigenaarsonderhoud bijkomt 

* de afschrijvingskosten over de aankoop. 

 

23] Afschrijvingen Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Afschrijvingskosten materiële vaste activa 435            440          496          

435            440          496           

De afschrijvingskosten zijn gespecificeerd in de tabel Overzicht materiële vaste activa onder Toelichting op de balans. 
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24] Bedrijfsvoeringskosten beheer Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Kantoor- en bedrijfskosten 92             91           78           

ARBO / verzekering / heffingen 41             25           24           

Contributies en bijdragen 32             47           30           

Reis- verblijf-, maaltijdkosten 22             14           18           

Kantoorart/kopieerkosten/drukwerk 45             20           30           

Telecom / ICT 153            129          142          

Advieskosten/ Accountantskosten 114            94           130          

Onvoorzien 36             -          0            

536            421          452           

 

25] Projectmatige kosten Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Beheer projecten 58             172          68           

58             172          68            

In 2014 zijn de volgende projecten uitgevoerd: 

- Onderzoek en invoering naar een document management systeem. 

- Onderzoek naar een nieuw kassasysteem. 

- Advies/Projectcontroller herinrichting. 

 

31] Activiteitenlasten personeel Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Salariskosten medewerkers 1.855          1.793        1.896        

Sociale lasten medewerkers 506            540          485          

Vrijwilligers 28             28           30           

Uitzendkrachten 339            328          441          

Materiele personeelskosten 10             3            5            

2.737          2.692        2.858         
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32] Kosten commerciële activiteiten Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Museumbezoek 103            111          107          

Museumwinkels 178            159          107          

Restaurant 59             41           53           

Evenementen 137            198          148          

subtotaal 477            509          415           

 

De kosten bestaan voor het grootste deel uit inkoopkosten en een beperkt deel overige materiële kosten.  

Personeelskosten zijn hierin niet opgenomen.  

Bij museumbezoek hebben de inkoopkosten betrekking op inkoop van museumkaarten.  

Bij de winkels en het restaurant op de inkoop van artikelen.  

Bij evenementen op de inkoop van cateringartikelen en de huur van inventaris. 

 

In 2014 is de courante voorraad van het restaurant en de evenementen voor het eerst gewaardeerd en geactiveerd. In dat jaar 

is een bedrag van 2 k€ en 5 k€ in mindering gebracht op de inkoopkosten. De hogere kosten bij Evenementen zijn deels een 

gevolg van de oplevering van de Tuinzaal. 

 

Het bruto resultaat is de omzet minus de materiële (inkoop-)kosten. Dit is in de volgende tabel gespecificeerd. 

Bruto Resultaat commerciële activiteiten Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Museumbezoek 711            732          724          

Museumwinkels 155            144          255          

Restaurant 38             43           42           

Evenementen 253            256          238          

subtotaal 1.157          1.176        1.260         
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33] Collectiebeheer Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Bruikleenverkeer 8              8            8            

Beeldmateriaal 21             20           15           

Collectiebeheerkosten 100            69           74           

Kunstverzekering 85             71           98           

214            168          195           

34] Aankopen Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Aankopen 397            459          448          

Bijkomende kosten aankopen 15             50           14           

412            509          463           

 

35] Tentoonstellingen Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Onderzoek en voorbereiding 23           57           

Transport en reizen 67           149          

Bruikleen, restauratie en aankoop 59           81           

Educatieve kosten 32           97           

Productiekosten 281          480          

PR en communicatie 61           193          

Publicaties 35           168          

Overig 17           30           

totaal 586            575          1.255        
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36] Publiciteit en informatie Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Productie 79             75           46           

Verspreiding 45             129          55           

Educatiekosten 17             11           13           

Overige 29             40           36           

170            254          151           

Het grote verschil tussen de begroting en de realisatie van de post Verspreiding is een gevolg van Google advertenties ter 

waarde van 89 k€ waar Google een subsidie tegenover heeft gesteld. De subsidie is onder punt 20 toegelicht. 

 

37] Bedrijfsvoeringskosten activiteiten Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Kantoor- en bedrijfskosten 77             46           66           

Contributies en bijdragen 2              2            2            

Reis- verblijf-, maaltijdkosten 10             14           14           

Telecom / ICT 1              0            0            

Advieskosten/ Accountantskosten 1              -          0            

90             63           84            
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38] Projectmatige activiteiten Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

D050 YoMu 26           

A001 Acties nulmeting 170            89           73           

A002 Europeana Fashion 19             33           25           

A004 175 jaar Centraal Museum -            5            15           

A005 Publiciteit bij herinrichting 6              -          4            

A006 Online tour 13             13           27           

A007 Ontw. Traj. Leerlijn Creatief Vermogen 25             49           4            

A008 VER - Fietsroute Rietveld -            -          19           

A009 VER - Documentaire Truus Schroder -            1            1            

A012 VER - Digitalisering Rietveld -            5            5            

A013 Symposium museum als werkplaats -            31           -          

A014 Gevelaanduiding CM -            3            -          

A017 Positionering nijntjes verjaardag -            25           -          

A018 Art Rocks -            3            -          

Totaal overig activiteiten 233            258          199           

 

42] Saldo rentebaten / - lasten Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Rentelasten 3              3            61           

Rentebaten -25            -23          -62          

-23            -20          -0           
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3.7 Bestemming resultaat 

 

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen. 

 

43] Mutaties bestemmingsreserves Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

Dotatie Continuiteitsreserve -            -          1.584        

Dotatie Verzelfstandigingskorting 141            141          141          

Onttrekking/Dotatie Tentoonstellingen -26            260          80           

Onttrekking/Dotatie Suppletiesubsidie -481           -141         804          

Onttrekking Uitbr. en instandh. collectie -            -          -73          

Dotatie Uitbr. en instandhouding collectie -            61           126          

Dotatie Rietveld Schröderhuis 5              5            5            

Dotatie Van Baarencollectie 3              3            3            

-358           330          2.671         

 

De mutaties in de reserves en voorzieningen betreffen stortingen (+) en onttrekkingen (-) en zijn toegelicht in de Toelichting 

op de balans bij de posten Eigen vermogen, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 

 

3.8 Controleverklaring accountant 

 

De getekende controleverklaring 2014, opgesteld door de accountant is opgenomen op de volgende bladzijden. 
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Bijlage Kengetallen 

1. Aanbod: aantal en soort activiteiten uitgesplitst naar gemeente Utrecht, provincie Utrecht buiten de gemeente, Nederland 
buiten provincie Utrecht en Internationaal 

 

  gemeente 

Utrecht 

provincie 

Utrecht 

Nederland Internationaal 

tentoonstellingen  17 + 15   3 

 

Begin 2014 stonden 17 tentoonstellingen uit 2013. In 2014 zijn 15 nieuwe tentoonstellingen opgebouwd. 

In 2014 heeft het museum de beschikking gekregen over een vitrine in winkelcentrum Hoog Catharijne. Daarin zijn 2 presentaties 

verzorgd in 2014. 

De tentoonstelling Vrede van Utrecht is overgenomen door musea in Madrid (Spanje), Rastatt (Duitsland) en Baden (Zwitserland).  

 

2. Aanbod: educatief: aantal en soort educatieve activiteiten 

 

educatieve programma's 56 

 

3. Bereik: aantal bezoekers uitgesplitst naar gemeente Utrecht, provincie Utrecht buiten de gemeente, Nederland buiten provincie 

Utrecht en Internationaal 

 

  gemeente 

Utrecht 

provincie 

Utrecht 

Nederland 

overig 

Internationaal 

      

bezoekers  29% 17% 48% 5% 

 

4. Bereik uitgesplitst: aantal bezoekers uitgesplitst naar betalende, gratis en bezoekers educatieve activiteiten 
 

betaalde bezoeken        107.583  79% 

gratis bezoeken         29.390  21% 

    

totaal bezoeken        136.973   

 

Bezoekers aan educatieve activiteiten maken onderdeel uit van een bezoek aan het museum. 

 

5. Personeel: uitgesplitst naar betaalde banen onder beheer en activiteiten, aantal personen en vrijwilligers 
 

FTE beheer             28  

FTE activiteiten             33  

Aantal personen             86  

Aantal vrijwilligers             43  
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Bijlage Aanwinsten 2014 

 

Moderne en Hedendaagse beeldende kunst 

 

 

 
 

Philip Akkerman , Vaassen 1957 

Zelfportret 2010 no. 23 2010 

olieverf op paneel 

aankoop 

inv.nr. 33009 

 

 

 
 

Philip Akkerman , Vaassen 1957 

Zelfportret 2011 no. 18 2011 

olieverf op paneel 

aankoop 

inv.nr. 33008 

 

 

 
 

V.F. (Hoos) Blotkamp-de Roos , Amsterdam 1943 - Den Haag 2014 

EXPLO 2, 1992 - 2014 2014 

Print op perspex 

aankoop 

inv.nr. 33114 

 

 

 
 

Carel Blotkamp , Zeist 1945 

Another Throw 2013 

Pailletten op foamboard achter glas 

aankoop 

inv.nr. 33113 

 
 

Carel Blotkamp , Zeist 1945 

Zonder titel 2014 

pailletten op karton 

schenking 

inv.nr. 33118 

 

 

 
 

Dirk Braeckman  

27.1 / 21.7 / 040 / 2014 2014 

Ultrachrome inkjet print op papier bevestigd op aluminium 

aankoop 

inv.nr. 33116 
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Dirk Braeckman  

27.1 / 21.7 / 009 / 2013 2013 

Ultrachrome inkjet print op papier bevestigd op aluminium 

aankoop 

inv.nr. 33115 

 
Frank van den Broeck  

Foto 

inv.nr. nog niet bekend 

 

 

 
 

 

Lonnie van Brummelen  

Bezittingen 1990-1993 

acrylverf op karton, hout 

schenking 

inv.nr. 33129 

 

 

 
 

Robbie Cornelissen , Utrecht 1954 

Underworld 2013 

potlood op papier 

aankoop 

inv.nr. 33177 

 
Driessen & Verstappen 

Film 

Inv. Nr. Nog niet bekend 

 
 

Marlene Dumas , Kaapstad 1953 

Libuse Brozek (Broskova) 1996 

acrylverf, inkt en water op papier 

schenking, al binnengekomen in 2013 

inv.nr. 31847 

 

 

Marlene Dumas , Kaapstad 1953 

Micha Libuse's museumhond 1996 

Acrylverf, inkt en water op papier 

Schenking, al binnengekomen in 2013 

inv.nr. 31848 

 

 

Marlene Dumas , Kaapstad 1953 

Marja Bosma 1996 

Acrylverf, inkt en water op papier 

Schenking, al binnengekomen in 2013 

inv.nr. 31849 
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Lieven Hendriks  

Sunny Spells / AP 2011 

acrylverf, linnen 

aankoop 

inv.nr. 32957 

 

 

 
 

Lieven Hendriks  

Untitled (vaas) 2013 

acrylverf, linnen 

aankoop 

inv.nr. 32956 

 
Jeroen Hermkens 

3 schilderijen 

inv.nrs. nog onbekend 

 

 

 
 

Roos Holleman  

Smaragdkoekoek 2014 

grafiet, pastel 

aankoop 

inv.nr. 32953 

 

 

 
 

Roos Holleman  

Road runner 2013 

grafiet, pastel 

aankoop 

inv.nr. 32954 
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Craigie Horsfield , Cambridge 1949 

Tejo Remy. Springweg, Utrecht. May 2014. 2014 

Ink jet print op aquarel papier 

aankoop 

inv.nr. 33173 

 

 

 
 

Craigie Horsfield , Cambridge 1949 

Lydia Gadellaa. Korte Nieuwstraat, Utrecht. May 2014. 2014 

Ink jet print op aquarel papier 

aankoop 

inv.nr. 33172 

 

 

 
 

Ienke Kastelein , Assen 1954 

Walking With Chairs New York 2014 

Foto op inkjet papier op dibond 

aankoop 

inv.nr. 33198 

 

 

 
 

Ienke Kastelein , Assen 1954 

Walking With Chairs New York 2014 

Foto op inkjet papier op dibond 

aankoop 

inv.nr. 33199 

 

 

 
 

Ienke Kastelein , Assen 1954 

Mirror Me 2010 

Foto op inkjet papier op dibond 

aankoop 

inv.nr. 33197 
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Michael Kirkham , Blackpool, U.K. 1971 

Binge drinker 2012 

olieverf op doek 

aankoop 

inv.nr. 32943 

 

 

Klaas Kloosterboer , Noord/Zuid Schermer 1959 

12112 (Suit) 2012 

lakverf op krantenpapier 

schenking 

inv.nr. 33011/001-004 
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Rens Krikhaar , Apeldoorn 1982 

Holothuroidea 2011 

houtskool, potlood, krijt 

aankoop 

inv.nr. 32955/001-010 

 
Hans Laban 

3 schetsen 

inv.nrs. nog onbekend 

 

 

 
 

Couzijn van Leeuwen 

Wit terrarium 2013 

Piepschuim gesmolten door föhn, papier-maché 

aankoop, al binnengekomen in 2013 

inv.nr. 32946 

 

 

 
 

Couzijn van Leeuwen , 

Stokkenkop 2002 

hout en zaagsel-maché 

aankoop, al binnengekomen in 2013 

inv.nr. 32947 

 

 

 

 
 

Couzijn van Leeuwen , 

Aapje op doodskist, bakkende een ei 2012 

papier, karton, lij, nietjes 

aankoop, al binnengekomen in 2013 

inv.nr. 32948 

 

 

J.H. Moesman , Utrecht 1909 - Tull en 't Waal 1988 

Schrift met erotische tekeningen 1962 
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Gekleurde inkt op papier met potlood 

aankoop 

inv.nr. 33128/001-012 

 

 

 
 

Jans Muskee , Nieuw-Amsterdam 1961 

Zondagmiddag 2014 

oliepastel op papier 

aankoop 

inv.nr. 33175 

 

 

 
 

Jans Muskee , Nieuw-Amsterdam 1961 

Sleeping 2008 

oliepastel op papier 

schenking 

inv.nr. 33176 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 28/2/2013 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2013 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32998 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

aarde 13/8/2013 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2013 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 33000 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

lucht 19/8/2013 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2013 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 33001 
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Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 6/12/2012 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2012 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32996 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

lucht 20/2/2013 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2013 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32997 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 5/8/2013 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2013 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32999 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 29/05/2014  (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2014 

papier, eitempera 

schenking 

inv.nr. 33005 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

aarde 9/10/2012 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2012 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32994 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

water 22/3/2012 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2012 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32989 
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Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

aarde 16/4/2014 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2014 

papier, eitempera 

schenking 

inv.nr. 33002 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 21/5/2014 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2014 

papier, eitempera 

schenking 

inv.nr. 33003 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 27/5/2014 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2014 

papier, eitempera 

schenking 

inv.nr. 33004 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 18/10/2010  (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2010 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32985 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 11/7/2011 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2011 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32986 
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Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 7/3/2012 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2012 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32987 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

lucht 4/3/2009 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2009 

tempera op karton 

aankoop 

inv.nr. 32982 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 22/7/2009 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2009 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32983 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

aarde/water 12/8/2009  (reeks: World Stress Painting, 2009-) 

2009 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32984 
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Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

lucht/water 17/8/2012 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 

2012 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32992 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 4/10/2012 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2012 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32993 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

aarde 12/10/2012 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2012 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32995 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

lucht 6/8/2012 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2012 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32991 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

vuur 3/7/2012 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2012 

papier, eitempera 

aankoop 

inv.nr. 32990 

 

 

 
 

Olphaert den Otter , Poortugaal 1955 

water 19/3/2012 (reeks: World Stress Painting, 2009-) 2012 

papier, eitempera 
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aankoop 

inv.nr. 32988 

 
 

Emma van der Put  

Montmartre 2011 

video 

aankoop 

inv.nr. 33179 

 
 

Emma van der Put  

Room 2012 

video 

aankoop 

inv.nr. 33181 

 
 

Emma van der Put  

Ship 2012 

video 

aankoop 

inv.nr. 33180 

 

 

 
 

Han Schuil , Voorburg 1958 

Heat XIV 2014 

lak en alkyd op aluminium 

aankoop 

inv.nr. 33174 

 

 

 
 

Roland Sohier , Amsterdam 1950 

Nijntje stamboom 2012 

collage 

schenking 

inv.nr. 32965 

 

Spoel 

6 beelden 

Inv.nr. nog niet bekend 

 

 

Michael Tedja , Rotterdam 1971 

Neger-en 2011-2012 

Gemengde techniek op papier 

aankoop 

inv.nr. 33200/001-020 

 

 

Willem Wagenaar , Groningen 1907 - Amsterdam 1999 

De vergeefse poging   

schenking 

inv.nr. 33117 

 
Ina van Zyl 

2 schilderijen 

Inv.nr. nog niet bekend 
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Mode en kostuums 

 

 
 

 

Paar herenschoenen 1710-1720 

bruin leer met rode hakken 

schenking 2013 (in bruikleen sinds 1937) 

inv.nr. 7950/001-002 

 

 
 

 

Herenjas 1965-1970 

kunststof 

schenking 

inv.nr. 32960 

 

 

 
 

 

 

Herenjas 1965-1970 

bedrukt fluweel 

schenking 

inv.nr. 32961 

 

 

Guimpe 1890-1914 

tule, katoen, metaal 

schenking 

inv.nr. 33131 
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herenjas 1965-1970 

schenking 

inv.nr. 32959 

 

 

Parasol ca.1950-1875 

kant, zijde, bewerkt ivoor 

schenking 

inv.nr. 33171 

 

 

 
 

  

 

Stropdas 1965-1970 

synthetisch satijn 

schenking 

inv.nr. 32962 

 

 

 

 

 

 

Paar rolschaatsen 1978-1982 

leer; kunsstof 

schenking 

inv.nr. 32963 

 

 

 
 

 

 

Stropdas 1965-1970 

synthetisch satijn 

schenking 

inv.nr. 32966 

 

 

Turquoise minijurk (reconstructie) 

aankoop 

Inv.nr. nog niet bekend 

 

 

Anrealage  

Pray 2011 

Polyesther; nylon 

schenking 

inv.nr. 33183 
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Aziz 

Heren

kostu

um 

in opdracht vervaardigd 

Inv.nr. nog niet bekend 

 

 

 

 
 

 

Michael Barnaart van Bergen , Alkmaar 1983 

Mondriaanjurk 2011 

katoen, acryl 

aankoop 

inv.nr. 33178 

 

 
 

Michael Barnaart van Bergen , Alkmaar 1983 

Aesa 2015 

katoen, acryl 

aankoop 

inv.nr. 33196 

 

 

 
 

Michael Barnaart van Bergen , Alkmaar 1983 

Mondriaan III 2011-2012 

katoen, acryl 

aankoop 

inv.nr. 33195 

 

 
Mattijs van Bergen  

Korte jurk met halssieraad uit de collectie "Blanco" 2009-2010 

zijde 

aankoop 

inv.nr. 33167/001-002 

 

 

Mattijs van Bergen 

Top en rok 2009-2010 

ongebleekt katoen, BIC pen inkt 

aankoop 

inv.nr. 33164/001-002 

 

 

Mattijs van Bergen  

Lange jurk met halssieraad uit de collectie "Blanco" 2009-2010 
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zijde 

aankoop 

inv.nr. 33166/001-002 

 

 

 
 

Mattijs van Bergen  

Blouse en broek uit de collectie "Blanco" 2009-2010 

ongebleekt katoen en BIC pen inkt 

aankoop 

inv.nr. 33168/001-002 

 

 

Mattijs van Bergen  

Top en broek uit de collectie "Proserpina" 2013 

aankoop 

inv.nr. 33169/001-002 

 

 

Mattijs van Bergen  

Blouse en broek 2009-2010 

ongebleekt katoen 

aankoop 

inv.nr. 33165/001-002 

 

 

Mattijs van Bergen  

Mouwloos jasje, broek en collier uit de collectie 

"Complementair" 2014 

canvas 

aankoop 

inv.nr. 33170/001-003 

 

 

Aico Dinkla , Bogota 1974 

Zwartgrijze top en rok 2003 

gaas, siliconenkit, pailetten, dylon verf, panty 

aankoop 

inv.nr. 33122/001-002 

 

 

 
 

Aico Dinkla , Bogota 1974 

Vogeltop en roze rok   

katoen, siliconenkit, pailletten, jutte 

aankoop 

inv.nr. 33121/001-003 

 

 

Fong-Leng ontwerper, Rotterdam 1937 

top en rok   

aankoop, al binnengekomen in 2013 

inv.nr. 33123/001-002 
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Dick Holthaus , Hengelo 1928 

Jurk 1960-1970 

schenking 

inv.nr. 33006 

 

 

 
 

Dick Holthaus , Hengelo 1928 

Jurk 1960-1970 

schenking 

inv.nr. 32944/001-002 

 

 

i-did slow fashion 

Mireille Geijsen 

Slow Made Miffy 2011 

zijde; imitatie parels 

schenking 

inv.nr. 33182 

 

 

Claes Iversen , Denemarken 1977 

Modetekeningen voor Paula en Aisha voorjaar/zomer2014 

inkt en stift op papier 

schenking 

inv.nr. 32966-001/006 

 

 

 
 

Kockel & Johnson  

herenjas 1965-1970 

schenking 

inv.nr. 32964 

 

 

Digna Kosse 

Minimal dress 2011 

katoen 

schenking 

inv.nr. 33184 

 

 

Bas Kosters , Zutphen 1977 

Rode Monsterjurk   
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aankoop 

inv.nr. 33124/001-003 

 

 

Bas Kosters , Zutphen 1977 

Legging en top met penisprint   

synthetische stof, panty, zijde 

schenking 

inv.nr. 33126/001-004 

 

 

 
 

 
 

Bas Kosters , Zutphen 1977 

Groene pailettenjurk   

katoen, pailletten 

schenking 

inv.nr. 33125/001-002 

 

 

 
 

Mr. Freedom  

Herenjasje 1965-1970 

schenking 

inv.nr. 32958 

 

 

 
 

Saba Tark  

damesensemble Vermeer's Girl uit de collectie Nomads of the 

World 2014 

aankoop 

inv.nr. 33201/001 

 

 

Saba Tark  
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Paar dameslaarzen Vermeer's Girl uit de collectie Nomads of 

the World 2014 

aankoop 

inv.nr. 33201/002-003 

 

 

Piet Paris , Den Haag 1962 

Zonder titel 2014 

karton, waterverf en inkt op papier 

aankoop 

inv.nr. 32972/001-002 

 

 

 
 

Piet Paris , Den Haag 1962 

Zonder titel 2014 

karton, waterverf en inkt op papier 

aankoop 

inv.nr. 32973 

 

 

 
 

Piet Paris , Den Haag 1962 

Zonder titel 2014 

karton, waterverf en inkt op papier 

aankoop 

inv.nr. 32974 

 

 

 
 

Piet Paris , Den Haag 1962 

Zonder titel 2014 

karton, waterverf en inkt op papier 

aankoop 

inv.nr. 32969 
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Piet Paris , Den Haag 1962 

Zonder titel 2014 

karton, waterverf en inkt op papier 

aankoop 

inv.nr. 32970 

 

 

 
 

Piet Paris , Den Haag 1962 

Zonder titel 2014 

karton, waterverf en inkt op papier 

aankoop 

inv.nr. 32971 

 

 

 
 

Piet Paris , Den Haag 1962 

Zonder titel 2014 

krijt en verf op papier 

aankoop 

inv.nr. 32977 

 

 

 
 

Piet Paris , Den Haag 1962 

Zonder titel 2014 

krijt en verf op papier 

aankoop 

inv.nr. 32978 
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Piet Paris , Den Haag 1962 

Zonder titel 2014 

karton, waterverf en inkt op papier 

aankoop 

inv.nr. 32975 

 

 

 
 

Piet Paris , Den Haag 1962 

Zonder titel 2014 

krijt en verf op papier 

aankoop 

inv.nr. 32976 

 

Piet Paris 

Hoofden 

Inv.nr. nog niet bekend 

 

Piet Paris 

Artists edition catalogus 

Inv.nr. nog niet bekend 

 

 

Clements Ribeiro  

Miffy, Tahiti hostess 2011 

Digitaal gedrukt zijde, zijden organza, pailetten, glazen 

kralen, gros grain lint 

schenking 

inv.nr. 33185 

 

 

 
 

Harry Scheltens , Kampen 1927 - Amsterdam (?) 2006 

Hoed 1950-1960 

schenking 

inv.nr. 32945 

 

 
 

 

Vivienne Westwood , Glossop 1941 

Mountain Hat (Buffalo Hat) 2014 

wol 

aankoop 

inv.nr. 32949 
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Beeldende kunst tot 1850  
 

 

Jan Hendrik Verheyen , Utrecht 1778 - Utrecht 1846 

Gezicht op de Klaaskerk   

 

aankoop 

inv.nr. 33192 

 

 

 
 

Pieter Christoffel Wonder , Utrecht 1777 - Amsterdam 1852 

Dienstmeisje in een keuken ca.1830-1840 

olieverf op paneel 

aankoop 

inv.nr. 33007 

 

 

 
 

Joachim Anthonisz. Wtewael , Utrecht 1566 - Utrecht 1638 

Bacchus 1628 

olieverf op paneel 

bruikleen  

inv.nr. 32950 

 

 

Toegepaste kunst 
 

Aardewerkfabriek Mobach Pottenbakkers  

Jaan Mobach , Jutphaas 1933 -  2003 

Vaas 1983-1984 

keramiek, geglazuurd 

aankoop 

inv.nr. 33190 

 

 

Aardewerkfabriek Mobach Pottenbakkers  

Jaan Mobach , Jutphaas 1933 -  2003 

Vaas 1983-1984 

keramiek, geglazuurd 

aankoop 

inv.nr. 33191 

 
 

Aardewerkfabriek Mobach Pottenbakkers  

Jaan Mobach , Jutphaas 1933 -  2003 

Vaas 1983-1984 

keramiek, geglazuurd 

aankoop 

inv.nr. 33189 
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Atelier Remy & Veenhuizen ontwerper 

Centraal beton 2014 

beton 

aankoop 

inv.nr. 32968 

 

 
 

 

Maarten Baas , Arnsberg 1978 

Welcome chair 2014 

metaal, textiel 

schenking 

inv.nr. 33187 

 

 
 

 

 

Maarten Baas , Arnsberg 1978 

Bronze mirror "Party" 2014 

brons, glas, gloeilampen 

aankoop 

inv.nr. 33159/001-002 

 
 

 

Maarten Baas , Arnsberg 1978 

Kiddy ride 'Bling Bling' 2014 

aluminium, MDF, kerstverlichting 

schenking 

inv.nr. 33188 
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Aldo Bakker , Amersfoort 1971 

Swing (uit editie Grand Hornu) 2014 

esdoorn, ijzersulfaat 

aankoop 

inv.nr. 33162 

 

 

 
 

Aldo Bakker ontwerper, Amersfoort 1971 

Cité de la céramique Sèvres uitvoerder, 

Schenker 2013 

ongeglazuurd porselein 

aankoop 

inv.nr. 32952 

 

 

 
 

 

Kazoe van den Dobbelsteen 

Damestas, Zapato 2010 

katoen, polyester, leer, metaal 

aankoop 

inv.nr. 33158 

 

 

Lidewij Edelkoort 

Heartwear  

Miffy in Mood Indigo   

katoen; tie-dye; kralen 

schenking 

inv.nr. 33186 
 

 

Ted Noten 

Miss Piggy   

aankoop 

inv.nr. 33130/001-005 
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Bertjan Pot , Nieuwleusen 1975 

Come on LED's go! 2014 

chroom, led's 

aankoop 

inv.nr. 33157 

 

 

 
 

 

Benno Premsela , Amsterdam 1920 - Amsterdam 1997 

Lotek lamp   

aankoop 

inv.nr. 32951 

 

 

 

 

Gerrit Thomas Rietveld , Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Tecta  

Hanglamp L40 ca.1922-2014 

glas, triplex 

aankoop 

inv.nr. 33161 

 
 

Wieki Somers , Sprang-Capelle 1976 

High Tea Pot 2003 

porselein, rattenbont, leer, roestvrij staal 

opgenomen uit inventaris 

inv.nr. 33160 

 

 
Woods and Wrong 

Stoel  

inv.nr. nog onbekend 

 

 

Stadsgeschiedenis 

 

 
 

Anoniem 

Sigarentrommel 1939 

blik, geperst, bedrukt 

schenking 2013 (in bruikleen sinds 1977) 

inv.nr. 22636 

 
 


