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1. Verslag van de directie 

 

I Een chronologisch overzicht van een topjaar 

 

Ambitie 

In 2016 is als ambitie voor het Centraal Museum geformuleerd “In het Centraal Museum word je verrijkt met 

kunst & cultuur uit de wereld van Utrecht”. 

 

Verdubbeling bezoekersaantallen van 145.000 naar 285.000 

In 2016 verbreekt het Centraal Museum het bezoekersrecord. Het museum sluit het succesvolle jaar af met 285.000 

bezoekers; bijna een verdubbeling  ten opzichte van voorafgaande jaren met gemiddelde aantallen van 140.000 à 145.000 

bezoekers.  

 

 
Bezoekersaantallen van het Centraal Museum Utrecht 1986-2016 
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Kunst in therapie 

 

Voor de performance Kunst in Therapie gaan vijf kunstwerken uit 

de collectie van het Centraal Museum eenmalig in therapie. Deze 

vijfdelige performance is ontwikkeld door kunstenaar Emmeline 

de Mooij (Delft, 1978). Bij elke therapiesessie nodigt De Mooij 

één kunstwerk en één therapeut uit, die de sessie leidt. De 

therapeut ondervraagt tijdens de dertig minuten durende 

performance het desbetreffende kunstwerk: waarom ziet het er zo 

uit, hoe komt het over op de kijker, wat zijn de achtergronden? 

De kunstwerken krijgen met deze performance voor het eerst een 

stem – vertolkt door Emmeline de Mooij. De sessies vinden in 

januari op vijf zondagmiddagen live plaats en worden op de andere 

dagen middels video vertoond. 

 

 

Projectiekunstwerk op Nijntje Museum in première  

 

Op 28 januari gaat het projectiekunstwerk ‘Hier woont 

nijntje’ in première, dat op de gevel van het nieuwe 

Nijntje Museum wordt vertoond. In een 13 minuten durende 

animatie beleven nijntje en haar vriendjes winterse 

avonturen. De animatie is locatie gebonden.  

De projectie is in de wintermaanden iedere avond te zien 

en trekt dagelijks vele mensen (zowel volwassenen als 

kinderen) die op straat blijven kijken naar deze 

animatie.  

De projectie is gemaakt door Projection Art Studio Mr. 

Beam in opdracht van het Nijntje Museum, ter gelegenheid 

van de opening van het Nijntje Museum op 6 februari. De 

aankoop is mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij. 
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Centraal Museum ontvangt € 304.050 van de BankGiro Loterij 

 

De BankGiro Loterij schenkt woensdag 3 februari tijdens het Goed Geld 

Gala €304.050 aan het Centraal Museum. De BankGiro Loterij is de 

cultuurloterij van Nederland: deelnemers van de loterij maken kans op 

prijzen en steunen tegelijkertijd culturele organisaties. Dit jaar 

verdeelt de loterij een recordbedrag van ruim €62,8 miljoen euro over 

69 culturele organisaties, waaronder het Centraal Museum. 

 

 

 

 

 

 

Ontdek jouw wereld in het nieuwe Nijntje Museum. Het allerleukste kindermuseum is open vanaf 6 februari 2016. 

 

In juli 2015 sluit het Dick Bruna huis in 

Utrecht zijn deuren. Na bijna tien jaar is het 

tijd voor een nieuw inhoudelijk concept. Op 6 

februari opent, na een ingrijpende verbouwing, 

op dezelfde plek het Nijntje Museum: het museum 

waar peuters en kleuters hun wereld ontdekken. 

Het Nijntje Museum is het enige museum in 

Nederland dat zich richt op de allerjongste 

groep museumbezoekers.  
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Haar!, een gedurfde tentoonstelling waar menselijk haar als materiaal centraal staat 

 

NRC geeft HAAR! vier sterren ☆☆☆☆ 

Volkskrant: ☆ ☆ ☆ ☆   - "Tot nadenken 

stemmend, maar ook tot bewonderen, gruwelen 

en grijnzen; HAAR! biedt het hele pakket.” 

Elsevier: "Menselijk haar kan heel mooi 

zijn, maar heeft ook een griezelige kant. 

Juist die aspecten maken de expositie HAAR! 

zeer boeiend"  

Niet eerder is grootschalig aandacht besteed 

en onderzoek gedaan naar het gebruik van haar 

in mode en beeldende kunst. Dat is 

opmerkelijk, omdat het een thema is dat – 

letterlijk – zo dicht op de huid van de mens 

zit. Het Centraal Museum brengt daarom voor 

het eerst een grote modetentoonstelling over 

dit fenomeen. De focus ligt hierbij vooral 

op haar als statement, als uitdrukking van 

identiteit. Mannelijke kracht, vrouwelijke 

verleiding: ‘haar’ slingert als een rode 

draad door de geschiedenis. 

In de modetentoonstelling HAAR! is werk te zien van (inter)nationale kunstenaars als Julien d’Ys, Charlie LeMindu, 

Shoplifter, Zhu Tian, Studio Swine, Adelle Lutz, Levi van Veluw, Helen Pynor, Jenine Sheroes, Masako Takahashi 

en nog veel meer. Ook brengt het museum een ode  aan haarstylist Christiaan Houtenbos. De tentoonstelling is 

samengesteld door Ninke Bloemberg en de vormgeving is in handen van Niek Pulles en Harm Rensink. Op 19 februari 

wordt de tentoonstelling onder grote belangstelling geopend door Christiaan Houtenbos. De tentoonstelling is tot 

en met 29 mei te zien. 

http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/02/24/maatpakken-met-borsthaar-1592115
http://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/haar-stemt-tot-nadenken-bewonderen-gruwelen-en-grijnzen~a4268990/
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Centraal Museum en Museum Catharijneconvent ontvangen 1 miljoen euro van de Van Baaren Stichting 

De schenking is een structurele bijdrage van de Utrechtse 

stichting en beslaat een periode van vijf jaar, startend 

in 2016. Het partnerschap betekent voor de twee musea een 

kans om dromen te realiseren die anders onbereikbaar 

blijven. Aanleiding voor de schenking is het lustrumjaar 

dat de Van Baaren Stichting dit jaar viert en de wens vanuit 

de stichting om haar hechte relaties met de twee musea te 

benadrukken. 

Foto door: Laura Cnossen 

Presentatie van Dom-panorama in nieuwe presentatieruimte op 2e verdieping Centraal Museum 

Foto van Utrecht 2016 door Hans Wilschut  

Gedurende vier seizoenen fotografeert Hans Wilschut 

(Ridderkerk, 1966) vier panorama’s vanaf de Utrechtse 

Domtoren. Met de vergezichten wil Wilschut het historische 

aan het toekomstige Utrecht verbinden en laten zien hoe de 

stad zich tot de omringende wereld verhoudt. Wilschut geeft 

een blik op de stad zoals het menselijk oog het nooit zal 

kunnen zien. Doordat elk panorama uit zestig tot negentig 

opnamen bestaat die vanaf drie verschillende standpunten 

zijn gemaakt (vanaf 40, 70 en 95 meter hoogte), is het beeld 

zowel dichtbij als in de verte haarscherp. Ultra Vision is 

een eigentijds stadsgezicht met een moderne opvatting van 

het aloude panorama. 

Het Dom-panorama van Hans Wilschut maakt deel uit van het project Stadsgezichten. Utrecht in transitie. Dit is 

een reeks van twaalf foto-opdrachten van stichting Stedelijke Fotografie Utrecht over de huidige schaalsprong 

van Utrecht. Deze fotoseries zijn gedurende de zomer te zien in Het Utrechts Archief, Centraal Museum en Kunstliefde. 

De tentoonstelling van Hans Wilschut is in het Centraal Museum van 25 juni tot en met 2 oktober te zien. 
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Koningspaar aanwezig bij ondertekening samenwerkingscontract  

Foto: Johannes Haslinger  

 

In het bijzijn van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en 

Hare Majesteit Koningin Máxima ondertekenen Edwin Jacobs, 

directeur van het Centraal Museum in Utrecht, en Bernhard Maaz, 

directeur van de Alte Pinakothek in München, op 13 april een 

samenwerkingsovereenkomst. De musea organiseren samen een grote 

tentoonstelling over de navolgers van Caravaggio in 2018/2019. 

De ondertekening vindt plaats in de Alte Pinakothek en maakt deel 

uit van een werkbezoek van de Koning en Koningin aan de deelstaat 

Beieren. Ook Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel 

en Ontwikkelingssamenwerking en Ludwig Spaenle, de Beierse 

minister van Cultuur, zijn aanwezig. 

 

 

Na jarenlange verbouwing viert het museum voltooiing met speciaal openingsweekend  

 

Na een verbouwing van drie jaar opent op 22, 23 en 24 

april het nieuwe Centraal Museum in zijn volle omvang 

zijn deuren. Tijdens het openingsweekend kunnen 

bezoekers dit voor het eerst ervaren door middel van de 

nieuwe collectieopstelling De Wereld van Utrecht. Meer 

dan zesduizend bezoekers komen in het openingsweekend 

naar het nieuwe Centraal Museum in Utrecht. 

Het museum heeft een totale metamorfose ondergaan. Het 

resultaat is een samenhangend, open museum dat in verbinding 

staat met zijn omgeving. Het museum is tot in detail herzien: 

van entree tot museumtuin. Centraal hierin ligt de nieuwe 

missie om het publiek te verrijken met kunst en cultuur uit 

de wereld van Utrecht.  
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Het vernieuwde Centraal Museum staat in het teken van meer 

openheid en toegankelijkheid voor de bezoeker. De verbouwing 

raakt het hele gebouw. Deze omvat onder meer een nieuwe entree, 

winkel, informatiecentrum, museumcafé en evenementenruimte. 

Tentoonstellingszalen zijn opgeknapt en in oppervlakte 

toegenomen. De tuin is opnieuw ingericht en is nu het centrale 

midden van het totale complex. Door het toevoegen van een 

bijzondere glazen brug tussen twee bouwdelen is de routing 

aanzienlijk verbeterd. SODA+ heeft de herinrichting 

ontworpen en begeleid. 

 

 

 

 

 

De fysieke transformatie van het museum is onmiskenbaar, maar ook inhoudelijk wordt het roer omgegooid. De veranderde 

missie van het museum is bezoekers te verrijken met kunst en cultuur uit de wereld van Utrecht. Zoals het gebouw 

zich openstelt voor de stad en de invloeden van buiten, zo is ook het nieuwe beleid verankerd in ‘de wereld van 

Utrecht’. Deze missie komt onder meer tot uiting in de vaste collectieopstelling en de Refter, die het publiek 

tijdens het openingsweekend 

voor het eerst kan 

bewonderen.  

De vaste collectieopstelling 

De wereld van Utrecht heeft 

een internationale 

reikwijdte. De thema’s gaan 

dwars door de wereld- en de 

kunstgeschiedenis heen. Alle 

disciplines in de collectie 

komen aan bod: moderne kunst, 

mode & kostuums, 

stadsgeschiedenis, oude 

kunst en toegepaste kunst. En 

altijd blijft Utrecht 

referentiepunt en 

gemeenschappelijke noemer.  
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Hoe belangrijk ‘het Utrechtse verhaal’ in de nieuwe context van het museum is, blijkt ook uit de inrichting 

van de Refter. Daar krijgt de bezoeker niet alleen tekst en uitleg over de geschiedenis van het museum en 

de locatie, maar ook over de collectie en de indeling van het gebouw. 

 

 

Centraal Museum brengt via enorme muurkunstwerken de collectie naar buiten 

Unieke campagne ter promotie van opening vernieuwde museum 

 

Op drie muren in de binnenstad van Utrecht prijken metershoge 

replica’s van schilderijen uit de oude schilderkunst. Aanleiding 

voor de campagne is de opening van het nieuwe Centraal Museum. 

Het vernieuwde museum heeft als missie het publiek te verrijken 

met kunst en cultuur uit de wereld van Utrecht. Met deze campagne 

wil het museum meer mensen bekendmaken met deze missie. De 

campagne wordt uitgevoerd door het Utrechtse ontwerpbureau De 

Strakke Hand. Afhankelijk van de reacties van het publiek, denkt 

het museum erover na om een vervolg te geven aan dit bijzondere 

project.  

 

 

 

Ik neem je mee, van rugzak naar museum 

Verhalen van Utrechtse vluchtelingen 

Emyu Mulualem, Ethiopië  

In de opstelling De wereld van Utrecht, verhalen uit een internationale 

stad, zijn ook verhalen te zien van Utrechters die ooit hun land zijn 

ontvlucht en in Nederland zijn gekomen. Voor het landelijke oral 

history project Ongekend Bijzonder zijn persoonlijke verhalen en 

voorwerpen verzameld van mensen van verschillende komaf. Vanuit het 

perspectief van mensen die alles achter moesten laten, laat deze 

presentatie ons nadenken over de waarde van zowel alledaagse 

persoonlijke voorwerpen als museale objecten.  
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Tijdens de culturele zondag Bestemming Bereikt op 1 mei zijn er diverse activiteiten in de stad. Op deze dag worden 

in het Centraal Museum om 12, 13, 14, 15 en 16 uur korte gratis rondleidingen gegeven door de tentoonstelling 

de Wereld van Utrecht waarin de presentatie Ik neem je mee, van rugzak naar museum is opgenomen.  

 

Drieluik met het laatste avondmaal terug in het Centraal Museum 

 

Drieluik met het laatste avondmaal  

 

Op 18 mei 2016 onthult het Centraal Museum het schilderij Drieluik 

met het laatste avondmaal, ook bekend als het triptiek van Pauw en 

Zas. Na een jarenlange restauratie is het altaarstuk weer terug in 

het museum. De Stichting van Baaren Museum heeft het voor Utrecht 

zo belangrijke werk in februari 2010 gekocht van de erven Goudstikker. 

Het kunstwerk is in langdurige bruikleen gegeven aan het Centraal 

Museum. Het drieluik is nu te bewonderen in de vaste 

collectieopstelling.   

 

 

Trots van de stad, de Utrechtse Domtoren  

 

Het Centraal Museum presenteert van 25 juni t/m 2 oktober de 

tentoonstelling Trots van de stad. De Utrechtse Domtoren. Al zeven 

eeuwen is de Domtoren de trots van de Utrechters. Voor anderen 

is hij het symbool van de stad. Maar waarom werd die toren eigenlijk 

gebouwd? En hoe ging dat in zijn werk? Een grote 

overzichtstentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht 

vertelt de wonderbaarlijke geschiedenis van de Domtoren, van de 

middeleeuwen tot nu. 

De bijzondere schilderijen, tekeningen, middeleeuwse 

gereedschappen en 3D-animaties in deze tentoonstelling laten zien 

wat de toren in der loop der eeuwen heeft meegemaakt. In een 

speciaal voor de tentoonstelling gemaakte 'time lapse' ontdekt de 

bezoeker binnen enkele minuten hoe de torenbouw in zijn werk ging 

en hoeveel werklieden en materialen daarvoor nodig waren. Samen met het KNMI is uitgezocht hoe het mogelijk is 

dat de Domtoren als een van de weinige grote Utrechtse gebouwen het immense noodweer van 1 augustus 1674 heeft 
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doorstaan. Ook is er een reconstructie van de neerslagradar van 1 augustus 1674 gemaakt. De 

tentoonstellingswerkplaats is ontwikkeld in samenwerking met SETUP. Hier kan de bezoeker met een 3D-printerpen 

zelf miniatuur Domtorentjes maken, meebouwen aan een grote maquette van de Domtoren en -kerk, of uitvinden hoe 

'Dom' je eigenlijk bent.  

 

Het inhoudelijke tentoonstellingsconcept is bedacht door museumconservator stadsgeschiedenis Renger de Bruin en 

René de Kam, coördinator publieksbereik Erfgoed en auteur van het boek 'De Utrechtse Domtoren. Trots van de 

stad.' (2014). De vormgeving van de tentoonstelling wordt verzorgd door DeVrijerVanDongen. 

 

 

Rabobank en Centraal Museum verlengen hun samenwerking 

 

Rabobank Utrecht en Centraal Museum werken de komende drie jaar opnieuw samen. Op 

29 juni wordt het partnership tussen de Rabobank en het Centraal Museum bekrachtigd 

doordat Annemarie van den Berg, directeur Rabobank Utrecht, en Edwin Jacobs in het 

Rietveld Schröderhuis hun handtekening plaatsen onder de sponsorovereenkomst.  

 

 

 

 

 

 

Visual ‘100 jaar De Stijl’ in winkelcentrum Hoog Catharijne kondigt toeristisch themajaar 2017 aan  

 

 

 

 

 

In 2017 staan verschillende steden in Nederland in het teken van 100 jaar De Stijl. Vier van de bekendste De Stijl 

kunstenaars zijn in Utrecht of Amersfoort geboren: Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld, Theo van Doesburg en Bart 

van der Leck. Deze steden in de provincie Utrecht staan dan ook uitgebreid stil bij het jubileum. Op 29 juni onthult 
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Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht, in het knooppunt van Nederland, winkelcentrum Hoog 

Catharijne, een 17 meter lange visual over het landelijke programma van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design. 

Geld van de Limes, de Romeinse rijksgrens 

Muntschat Domplein Utrecht 1933. Collectie Centraal Museum, Utrecht. 

Photo & copyright: Centraal Museum, Utrecht/Ernst Moritz.  

 

De Limes langs de Rijngrens is genomineerd voor UNESCO Werelderfgoed. 

In 2021 wordt bekend of dit deel van de Limes wordt toegevoegd aan de 

Werelderfgoedlijst. Vooruitlopend daarop presenteert het Centraal 

Museum in Utrecht de tentoonstelling Geld van de Limes, de Romeinse 

rijksgrens in Nederland. In deze kleinschalige presentatie staan 

Romeinse munten centraal. De Romeinen bedreven niet enkel ruilhandel, 

ook vond betaling plaats in klinkende munt, het startpunt van betaling 

met geld in Nederland. De presentatie omvat onder andere vier 

muntschatten – waarvan één van het Utrechtse Domplein -, 

weeginstrumenten en aardewerk. 

 

Collectie Centraal Museum publiekstrekker in Japan 

Impressie Tentoonstelling Tokyo  

Op 16 september wordt onder grote belangstelling de 

tentoonstelling Rietveld-Bruna-ADO-Dutch modern design in de 

Tokyo Opera City Art Gallery geopend. Later dat jaar, vanaf 2 

december, is dezelfde tentoonstelling ook te zien in het Oita 

Prefecture Art Museum. 

De objecten zijn nog nooit eerder in deze combinatie in Japan te 

zien geweest. De combinatie van het werk van Dick Bruna met de 

ontwerpen van Rietveld) geeft nieuw inzicht in het oeuvre van 

beiden. 
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Centraal Museum presenteert de overweldigende kunst van Britse hedendaagse kunstenaar Craigie Horsfield 

Algemeen Dagblad: "Een verbluffend spektakelstuk" 

 

Elsevier: ☆☆☆☆☆ - "In het oeuvre van Craigie Horsfield vinden 

oude technieken een moderne vorm." 

 

Trouw: “Het is de afscheidstentoonstelling van directeur Edwin 

Jacobs, die het opstuwende Utrecht verlaat voor Dortmund, en hij 

heeft er een kroontje mee op zijn werk gezet, zinnebeeldig voor 

een ontluikende stad.” 

Het Centraal Museum in Utrecht opent op 30 oktober 2016 de 

solotentoonstelling Craigie Horsfield: How the world occurs. 

Craigie Horsfield staat bekend om zijn overweldigende beelden van 

mensen(massa’s) en atmosferische representaties van landschappen, veelal uitgevoerd in enorme wandkleden. Na 

exposities in New York, Londen, Parijs, Sydney en Antwerpen presenteert het Centraal Museum dit najaar de eerste 

solotentoonstelling van deze kunstenaar in Nederland. Met circa veertig kunstwerken, van fotografie, wandtapijten, 

fresco’s en een soundscape, geeft het Centraal Museum bezoekers de kans na te denken over hun relatie tot de wereld 

om hen heen en de wijze waarop zij naar de wereld kijken. 

De tentoonstelling is het resultaat van een meerjarige samenwerking tussen Horsfield en het Centraal Museum. Zo 

heeft het museum samen met de kunstenaar eerder al een sociaal project in de stad Utrecht georganiseerd. Voor 

dit samenwerkingsproject portretteert Horsfield dertig Utrechters in afzonderlijke sessies. Horsfield krijgt 

daarbij de opdracht zich te laten inspireren door kunstwerken uit de collectie van het museum. Deze portretten 

zijn te zien in de tentoonstelling. 

De tentoonstelling is tot en met 5 februari 2017 te zien in het Centraal Museum. Daarna reist de tentoonstelling 

door naar MASI Lugano in Zwitserland (11 maart – 2 juli 2017). De tentoonstelling is samengesteld door Edwin Jacobs, 

artistiek directeur van het Centraal Museum, en Charlotte Schepke, directeur van Large Glass in Londen. De 

minimalistische vormgeving, ontworpen door Kummer & Herrman, begeleidt de bezoekers door de tentoonstelling. 

Tentoonstelling van HKU afstudeertalent Jhonie van Boeijen 
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Jhonie van Boeijen Inside the drawer, 

2016, olie op linnen 

 

Sinds 2014 biedt het Centraal 

Museum een veelbelovende 

afstudeerstudent aan de 

Hogeschool voor de Kunsten in 

Utrecht ruimte voor een 

presentatie. Dit jaar kreeg 

Jhonie van Boeijen (Nijkerk 

1992) de beschikking over twee 

zalen om haar werk te laten zien. 

 

Jhonie van Boeijen maakt 

voorstellingen van momenten of 

objecten die voor iedereen 

herkenbaar zijn vanuit het 

huiselijk leven van alledag. 

Door de kijker te confronteren 

met een beeld van iets heel 

vertrouwds, dat normaal 

gesproken amper opvalt of gezien 

wordt, hoopt ze een onbekend 

gevoel of weggestopte 

herinnering op te roepen.  

 

De tentoonstelling is te zien vanaf 3 december. 
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Vier de winter met nijntje  

Vanaf 6 december vieren nijntje en haar vriendjes de winter, en hoe. In de koude 

wintermaanden is het Nijntje Museum een wintermuseum. Met muziek, lichtjes en 

natuurlijk veel spelletjes ontdekken weer vele peuters en kleuters alles over de 

winter. Ze binden ski’s onder, rijden een stukje op de slee, bouwen een 

sneeuwpoppuzzel, of versieren een kerstengeltje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artistiek Directeur vertrekt naar Dortmund  

 

Met ingang van 1 januari 2017 is Edwin Jacobs aangesteld als Gesammtleiter van de 

Dortmunder U, centrum voor kunst en creativiteit.  

Sinds 1 april 2009 vormt Edwin Jacobs samen met zakelijk directeur Marco Grob de 

directie van het Centraal Museum. Tijdens zijn directeurschap heeft Jacobs zich onder 

meer ingezet om de verbinding van het museum met de stad en de regio Utrecht vorm 

te geven.  

Veel kunstenaars uit de stad en de regio vinden reeds een plek in het Utrechts museum. 

Jacobs gaf daarnaast veel aandacht aan originele vormen van educatie en 

publieksparticipatie zoals de opzet en realisatie van De Werkplaats. Dit initiatief 

heeft geleid tot een internationaal onderzoeksprogramma The museum as workshop. 

Tevens is onder Jacobs leiding het subsidiebudget voor collectievorming substantieel 

verruimd, mede door experimentele vormen van aankopen.  

Op 15 en 20 december neemt Edwin onder grote belangstelling afscheid van zijn 

Utrechtse collega’s en bekenden. 
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II Publieksbereik 

 

In 2016 bezoeken bijna 285 duizend mensen het museum. Dat is aanzienlijk meer dan in 2015 en is een gevolg van 

de openstelling van het Nijntje Museum en de verbouwing van het Centraal Museum. In de volgende grafieken worden 

enkele doorsneden getoond naar categorieën bezoekers.  

 

 

Bezoekers naar tarief 2016 2015

284.908    155.994  

56.586 ; 20%

93.375 ; 33%

104.658 ; 37%

30.289 ; 
10% Hoog tarief

Gereduceerd tarief

Abonnementen

Gratis

31.847 ; 20%

35.260 ; 23%

69.627 ; 45%

19.260 ; 12%
Hoog tarief

Gereduceerd tarief

Abonnementen

Gratis

 

 

In deze grafieken is te zien dat er in 2016 ten opzichte van 2015 een verschuiving is van bezoekers met een abonnement 

(museumkaart) naar bezoekers die een gereduceerd tarief betalen. Dit is een gevolg van de opening van het Nijntje 

Museum waar ouders die kinderen begeleiden een gereduceerd tarief betalen.  
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Bezoekers naar leeftijd 2016 : 2015 :

284.907    155.994  

204.292 ; 72%

7.485 ; 3%

6.855 ; 2%

66.275 ; 23%

Volwassenen

Studenten

Jongeren

Kinderen

115.266 ; 74%

7.078 ; 4%

9.025 ; 6%

24.625 ; 16% Volwassenen

Studenten

Jongeren

Kinderen

 

 

Bovenstaand schema toont de verdeling van de bezoekers over diverse leeftijdscategorieën. Door de opening van 

het Nijntje Museum bezoeken meer kinderen het museum. Die worden begeleid door volwassenen waardoor ook die categorie 

bezoekers is toegenomen. 
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Bezoekers naar herkomst 2016 2015

284.907    155.994  

126.625 ; 44%

45.006 ; 16%

104.511 ; 37%

8.765 ; 3%
Stad Utrecht

Provincie Utrecht excl stad

Overig Nederland

Buitenland

44.416 ; 28%

27.638 ; 18%

76.435 ; 49%

7.505 ; 5%
Stad Utrecht

Provincie Utrecht excl stad

Overig Nederland

Buitenland

 

 

Dit schema toont de verdeling naar herkomst. Alle categorieën zijn in absolute zin toegenomen. Relatief gezien 

is er een sterke toename van bezoekers uit de stad Utrecht. Dit kan worden verklaard door bezoekers van het Nijntje 

Museum. Die blijken veel in de stad Utrecht te wonen. 
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Spreiding bezoek over de week

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Centraal Museum

Nijntje Museum

Rietveld Schröderhuis

 

 

In dit schema is de spreiding van het bezoek over de weekdagen weergegeven. Maandag is het museum gesloten, behalve 

op feestdagen zoals 2
e
 kerstdag en dergelijke als die op maandag vallen. Ook is het Nijntje Museum op maandag op 

afspraak open voor onderwijsgroepen. Dinsdag tot en met donderdag is het bezoek ongeveer gelijk. Vrijdag neemt 

het iets toe en in het weekend komen de meeste bezoekers. 
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Spreiding bezoek over de dag

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

< 10 uur < 11 uur < 12 uur < 13 uur < 14 uur < 15 uur < 16 uur < 17 uur

Centraal Museum

Nijntje Museum

Rietveld Schröderhuis

 

Deze grafiek toont de spreiding van het bezoek over de dag. Bij het Nijntje Museum ligt een piek bij de openingstijd 

van 10 uur. Daarna neemt het bezoek gedurende dag iets af. Het Centraal Museum heeft een piek van 14 tot 15 uur. 

Het Rietveld Schröderhuis is tijdens de middagpauze gesloten. 
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III Collectie 

 

In de bijlage Aanwinsten wordt een volledig overzicht gegeven van verwervingen in 2016.  

 

De al eerder ingezette groei van het aantal uitgaande bruiklenen, zet door. In 2016 heeft het Centraal Museum 

weer een groot aantal bruiklenen beschikbaar gesteld aan andere musea. Meer dan 250 stukken zijn te zien geweest 

bij circa 90 museale instellingen in binnen- en buitenland. Onze objecten waren te zien in tentoonstellingen in 

55 instellingen en musea in Nederland van Museum de Buitenplaats in Eelde tot het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook 

35 buitenlandse musea toonden objecten uit de collectie, waaronder het Tokyo Opera City Art Gallery, het  Cincinnati 

Art Museum en het Albertina Museum in Wenen. Naast de zichtbaarheid in andere museale instellingen zijn er ook 

nog ruim 200 werken zien bij twaalf niet-museale instellingen zoals het Stadhuis Utrecht, Paushuize en de Nicolaikerk. 

 

Actieplan 

In 2016 zijn in het kader van het Actieplan Collectie de volgende stappen gezet: 

- metaalcollectie: gecontroleerd, geïnventariseerd, gefotografeerd, gebarcodeerd en verhuisd 

- collectie munten en penningen: gecontroleerd, geïnventariseerd en gefotografeerd 

- schilderijen en lijsten: nulmeting toestand uitgevoerd 

- algemeen: standplaatsen gebarcodeerd 

- algemeen: standplaatscontrole en onderzoek selectie/afstoting 

 

Haalbaarheidsonderzoek nieuw depot 

Begin 2016 heeft het Centraal Museum een startnotitie opgesteld, waarin is aangegeven dat het museum verwacht 

dat het depot binnen enkele jaren niet meer zal voldoen om de Gemeentelijke collectie op verantwoorde manier te 

bewaren. Op basis hiervan heeft de Gemeente een subsidie toegekend om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar 

drie verschillende toekomstscenario’s (verbeteren huidig pand, in gebruik nemen ander bestaand pand, nieuwbouw). 

In dit onderzoek is ook nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden om met andere Utrechtse partijen samen te werken. 

Verschillende andere musea en collecties hebben ook binnen enkele jaren dringend nieuwe huisvesting nodig. 

De resultaten van dit onderzoek worden begin 2017 gepresenteerd aan de vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht. 

 

IV Green Key 

 

In 2016 zijn opnieuw stappen gezet met het verder implementeren van de Green Key principes. In 2016 is geïnvesteerd 

in het bewust maken van onze medewerkers. In iedere nieuwsbrief werd aandacht besteed aan duurzame maatregelen 

die door de medewerkers zelf getroffen kunnen worden aan de hand van een “groene tip”. Voor medewerkers die veel 

vergaderen of buiten het kantoorgebouw gesprekken voeren zijn tablets aangeschaft. Het gebruik van papier (printen 

en kopiëren) is hiermee aanzienlijk gedaald. 
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En ook bij de tentoonstellingsinrichting (hergebruik van materialen) en de verbouwing (isolatie, aanpassen/ 

vervangen luchtbehandelings- en verwarmingsinstallatie, aanpassen dak) zijn duurzame maatregelen getroffen. Bij 

de afbouw van tentoonstellingen wordt actief gekeken naar mogelijkheden voor het hergebruik van de materialen. 

Zo zijn de extra geplaatste wanden van Horsfield afgebouwd door een aantal jonge kunstenaars/ondernemers die de 

materialen gaan hergebruiken voor de bouw van werkruimtes (Vlampijpstraat). Een belangrijk aanpassing betrof het 

aanbrengen van zonnecellen in het nieuwe horecagebouw. In november is een energiecontrole uitgevoerd door de afdeling 

Handhaving bebouwde omgeving van de gemeente. De eindrapportage is inmiddels met de afdeling Culturele Zaken van 

de Gemeente besproken. 

 

V Commerciële activiteiten   

 

Onder commerciële activiteiten worden verstaan de verkoop van winkelartikelen, het voeren van het museumcafé en 

het faciliteren van evenementen voor derden. Omzet van museumbezoek zoals de verkoop van tickets is hierin niet 

meegeteld. In de volgende grafiek is de omzet van de commerciële activiteiten weergegeven. Om de trend in beeld 

te brengen zijn de omzetcijfers vanaf het jaar van de verzelfstandiging weergegeven.  

 

 
 

 



24 

 

In 2015 waren er winkellocaties in het Centraal Museum, het Dick Brunahuis en het Rietveld Schröderhuis. In 2016 

is de winkel in het Dick Brunahuis samengevoegd met de winkel in het Centraal Museum. Door de sterke toename van 

het aantal bezoekers is de omzet gestegen.  

 

Het nieuwe museumcafé is open vanaf eind februari 2016. De omzet over 2016 is verdubbeld ten opzichte van 2015. 

De reden is het grotere aantal bezoekers. Ook de bruto marge vertoont vanaf 2013 een stijgende lijn. Ondanks dat 

is het resultaat lager dan in 2015. Door de massale toeloop in de eerste maanden na de opening was de bedrijfsvoering 

van het café niet geschikt om die goed te verwerken. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt. Ondanks de verbetering 

vanaf september, is niet voorkomen dat het resultaat over het hele jaar slechter is. 

 

Bij Evenementen is de coördinator uitgevallen en moest vervanging worden geregeld. Een en ander heeft geleid tot 

lagere omzet en winst. 

 

VI Het ontwikkelen van de organisatie en bedrijfsvoering  

 

In 2016 is veel aandacht besteed aan het opleiden en trainen van medewerkers. Thema’s die daarbij aan de orde 

kwamen zijn: 

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

 Versterken intercollegiaal contact en onderlinge samenwerking (groep- en individuele coaching met name binnen 

Technische Dienst, Projectbureau, en Commerciële Zaken  

 Hospitality 

 Hostmanship 

 Herhalingstraining luchtvracht 

 Zakelijk communiceren 

 Automatisering (office/ Adlib/ SEM trainingen etc.)  

 Timemanagement 

 

In 2016  zijn met de medewerkers resultaatafspraken gemaakt en zijn medewerkers beoordeeld. Als onderdeel van de 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft er op verzoek van de Ondernemingsraad in 2014 een medewerker 

tevredenheid onderzoek en werkdrukmeting plaatsgevonden. In 2016 zijn de verbeterpunten die uit dit onderzoek 

kwamen ieder kwartaal in het MT besproken. 

 

Personele zaken 

 

Als gevolg van verloop door verandering van baan zijn er in 2016 6 vacatures ontstaan. Daarnaast werd voor 4 nieuwe 
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functies een werving en selectieprocedure gestart. Ook in 2016 zijn geen vacatures ontstaan als gevolg van natuurlijk 

verloop in verband met de AOW leeftijd. Aan het einde van het jaar waren 10 vacatures ingevuld.  

 

Het aantal medewerkers met een arbeidsovereenkomst met het Centraal Museum is ten opzichte van 2015 in 2016 gestegen 

van 86 naar 101 medewerkers. 

In 2015 zijn 5 medewerkers in dienst geweest voor tijdelijke klussen, zonder uitzicht op een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde tijd. In 2016 is dit aantal gestegen naar 12 medewerkers.  

 

In 2016 is de inzet van vrijwilligers gestegen van ca. 70 naar ruim 100 personen, voornamelijk bij de Entree van 

het museum en het nijntjemuseum. Er was in 2016 sprake van een stijging van in totaal 55 in 2015 naar 62 medewerkers 

in 2016 die zijn gedetacheerd via Driessen. Horeca en Evenementen van de afdeling Commerciële Zaken heeft de meeste 

detacheringskrachten. 

 

Er is sprake van een lichte daling van de in totaal 25 in 2015 in dienst zijnde stagiaires naar 20 stagiaires 

in 2016. 

 

Het ziekteverzuim is in 2016 gestegen. Het ziektepercentage van 2016 bedraagt 5,97 % (t.o.v. 4,65.% in 2015). 

Dit is exclusief zwangerschap. Het ziekteverzuim is met name veroorzaakt door het gestegen aantal langdurig zieken.  

Over het algemeen is het ziekteverzuim niet werk-gerelateerd. De bedrijfsarts is frequent betrokken en nog steeds 

vinden periodiek ziekteverzuim gesprekken plaats met medewerkers die vaker dan drie maal per jaar ziek zijn. 

 

Ondernemingsraad  

In 2016 is de directie veelvuldig in gesprek geweest met de Ondernemingsraad   

Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen zijn: 

- De positie van medewerkers die geen arbeidsovereenkomst met het museum hebben (bijvoorbeeld payroll contracten) 

en de wijze waarop dit in beleid wel/niet is meegenomen 

- De aanpassing van de directiestructuur  

- Aannamebeleid 

- Ontslagbeleid 

- Risico Inventarisatie en Evaluatie 

- Beleid op het gebied van screening 

- Werving nieuwe artistiek directeur 

 

VII Een gezonde financiële basis en reserveringen 

 

Het museum heeft opnieuw haar activiteiten uitgevoerd binnen de begroting en zelfs een positief resultaat van 
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101 k€ kunnen behalen. De directie heeft besloten het resultaat toe te voegen aan de Reserve Tentoonstellingen 

met het oog op een grote tentoonstelling Europa Caravaggio Utrecht in 2018. 

 

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

structurele kredietfaciliteit. In totaal is € 2,5 miljoen krediet opgenomen voor de financiering van de verbouwing.  

 

Vooruitblik 2017 

 

Per 1 mei start Bart Rutten als de nieuwe artistiek directeur. Dit is op 11 januari wereldkundig gemaakt en de 

reacties zijn unaniem positief. Wij zien dan ook enorm uit naar zijn komst en zijn nieuwsgierig hoe hij zijn visie 

en ideeën samen met ons gaat implementeren in het museum. 

 

2017 is ook het jaar waarin we 100 jaar De Stijl vieren. Wij doen dit met een ambitieuze tentoonstelling in de 

Stallen ‘Rietvelds Meesterwerk’, interventies in het Rietveld Schröderhuis met de collectie uit het Marta Herford 

Museum en de tentoonstelling Droog Design. In het gehele jaar is het Rietveld Schröderhuis ook op vrijdagavond 

te bezoeken. 

 

In het Stijljaar werken we nauw samen met Utrecht Marketing en onze collega's van het Mondriaanhuis en Kade uit 

Amersfoort. Daarnaast organiseren ook diverse andere musea in Nederland in het kader van 'Mondriaan tot Dutch 

Design' een tentoonstelling die gerelateerd is aan De Stijl. 

 

Naast het Stijljaar staan we ook stil bij het feit dat we 100 jaar als één van de eerste musea een modeconservator 

in dienst namen, met de tentoonstelling “Uit de Mode” en in het najaar tonen we het werk van Pyke Koch in een 

internationale context.  

 

In het Nijntje Museum hopen we weer ontzettend veel jonge bezoekers te ontvangen. De voortekenen in de eerste 

maand van dit jaar lijken er op te wijzen dat ook in 2017 dit weer in grote aantallen gaat gebeuren. Het streven 

daarbij is om meer groepen binnen te halen die we op een speciaal daarvoor gereserveerd moment op maandag kunnen 

ontvangen. 

 

2017 zal zowel ruimte bieden voor verdieping en continuering van de ingeslagen weg en daarnaast, mede door de 

komst van de nieuwe artistiek directeur, vernieuwing gaat brengen. We hopen, ondersteund door een ambitieuze 

corporate campagne, komend jaar minimaal 250.000 bezoekers naar ons museum te trekken. 

 

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit, ondersteund door een fantastisch museumteam en alle andere betrokkenen, 

opnieuw gaat lukken.  
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Tot slot 

 

De directie dankt al haar begunstigers en partners waarbij zij de volgende in het bijzonder wil noemen 

 

BankGiro loterij, Cortona Estates Nederland, Craigie Horsefield, Stichting Dorodarte, Ridderlijke Duitsche orde 

Balije van Utrecht, Stichting Elise Mathilde Fonds, Fentener van Vlissingenfonds, Fonds 21, Fonds voor 

Cultuurparticipatie, Gemeente Utrecht, The Getty Foundation, Google, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Javino 

Stichting, kf Hein, fonds, Mercis bv, Mondriaan Fonds, Het Valkhof, Nijmegen, National Gallery of Art, Washington, 

Oita Prefectural Art Museum, Prins Bernhard Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, Provinciaal Utrechts 

Genootschap, Provincie Utrecht, Rabobank Utrecht, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Past-rotariansclub 

Utrecht, Stichting Sanssouci, stimuleringsfonds creatieve industrie, Studio Makkink & Bey B.V., The Getty 

Foundation, The Museum of Fine Arts, Houston, Utrecht Marketing, UCK, Van Baaren stichting, VSB fonds, Stichting 

Zabawas. 

 

Ook wil de directie een groot woord van dank uit spreken aan alle medewerkers, de leden van de Raad van Toezicht, 

de leden van ambassadeursclub De Spil en de CM vriendenclub voor haar betrokkenheid en bijdrage aan de resultaten 

van het Centraal Museum Utrecht. 
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2. Verslag van de Raad van Toezicht 
 

Governance Code Cultuur 

Het Centraal Museum onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, 

waarbij de directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse sturing en de Raad van Toezicht (RvT) toeziet op het beleid van 

de directie. De RvT staat de directie met raad en daad bij en heeft een belangrijke klankbordfunctie.  

De RvT draagt tevens zorg voor de evaluatie van het functioneren van de statutair directeur en vergadert ten minste één maal 

per jaar buiten de aanwezigheid van de directie. De bezoldiging van de statutaire directie valt binnen de kaders van de Wet 

Normering bezoldiging Topfunctionarissen. 

 

Samenstelling en bezoldiging van de RvT 

De RvT bestaat uit zes leden: drs. Koen Perik (voorzitter), prof. dr. Micha de Winter, dr. Renée Steenbergen, Hans Pieters, 

prof. dr. Rosemarie Buikema en mr. Monique Commelin. Er zijn in 2016 geen mutaties geweest. 

 

Nevenwerkzaamheden van de RvT 

Rosemarie Buikema: 

 Hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit Universiteit Utrecht 

 Wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool Gender Studies (NOG) 

Monique Commelin: 

 Programmadirecteur Kwaliteit & Innovatie bij de Rechtspraak 

 Lid van bestuur netwerkorganisatie DC030, Utrecht 

Koen Perik: 

 Partner advieskantoor SIS Finance Consulting) 

 Lid Raad van Toezicht Medisch Specialisten Noordwest (MSNW) 

 Lid curatorium post-initiële opleiding tot registercontroller Erasmus School of Accounting & Assurance 

 Docent Erasmus Universiteit (begeleider scripties en colleges) 

Hans Pieters: 

 Ondernemer in vastgoed en horeca 

 Lid Raad van Toezicht Filmtheater ’t Hoogt 

 Bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland 

 Bestuurslid Stg. Beheer USV Hercules 

Renée Steenbergen: 

 Senior research fellow Mecenaat aan Universiteit Utrecht 

 Eigenaar Bureau Renée Steenbergen voor strategisch advies over verzamelen en mecenaat 

 Bestuurslid van de Aziatische Kunst Vereniging VVAK in het Rijksmuseum Amsterdam 

 Lid van de adviescommissies Collectiebeleid van musea en van Volkenkundige musea van het Mondriaan Fonds. 

Micha de Winter:  



29 

 

 Hoogleraar Pedagogiek Universiteit Utrecht 

 Bijz. Lector HU 

 Lid RVT Kindertelefoon 

 Lid Bestuur Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven 

 Voorzitter Commissie Onderzoek geweld Jeugdzorg 

 

Terugblik 

In 2016 vergaderde de Raad vijf keer mét, en meerdere malen zonder de directie. Strategie en realisatie van doelstellingen, 

risicobeheer, de financiële situatie en de tentoonstellingen waren vaste vergaderthema’s. Bijzonder thema was de opening 

van het vernieuwde Centraal Museum. De verbouwing heeft geleid tot een toegankelijker museum met meer mogelijkheden voor 

tentoonstellingen, een nieuw Nijntje Museum en mogelijkheden voor evenementen. De bezoekersaantallen zijn bijna verdubbeld 

ten opzichte van 2015. In 2016 ging uiteraard veel aandacht van de Raad uit het vertrek van de algemeen directeur Edwin Jacobs. 

Hij gaf in juni aan vanaf januari 2017 een andere baan - in Duitsland - te willen accepteren. De Raad van Toezicht heeft 

in de tweede helft van 2016 veel tijd besteed aan zijn opvolging, wat heeft geresulteerd in het vinden van een nieuwe kandidaat 

in de persoon van Bart Rutten. Hij is afkomstig van het Stedelijk Museum en zal op 1 mei 2017 als artistiek directeur beginnen. 

In het vierde kwartaal is zakelijk directeur Marco Grob tevens als directeur/ bestuurder benoemd. Hiermee werd het traject 

om te komen tot een tweekoppig  (statutair) bestuur, dat al in de zomer van 2015 werd gestart, afgerond. Het Centraal Museum 

heeft daarmee per 1 oktober 2016 een tweekoppige (statutaire) directie/bestuur: een artistieke en een zakelijke directeur. 

 

De financiële positie van het museum is gezond. Het jaar sluit af met een positief resultaat ten opzichte van de begroting. 

Dit wordt toegevoegd aan de reserve Tentoonstellingen. De RvT 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. De RvT kijkt 

terug op een mooi jaar met hoge bezoekersaantallen en constateert dat de directie en het team van museummedewerkers met 

enthousiasme verder werken aan de ontwikkeling van het museum. 

 

Bezoldiging bestuurders en Raad van Toezicht 

Naam Functie Periode

 Beloning

2016 

 Onkosten-

vergoeding 2016 

 Pensioen-

voorziening 2016 

 Beloning

2015 

 Onkosten-

vergoeding 2015 

 Pensioen-

voorziening 2015 

Edwin Jacobs Algemeen Directeur onbepaalde tijd 36 uur/week

(beëindigd op 31-12-2016)

107.735              14.497                108.792              15.085                

waarvan bruto salaris 92.334                

Marco Grob Zakelijk Directeur gehele jaar 

onbepaalde tijd 36 uur/week

103.831              14.308                101.575              14.871                

waarvan bruto salaris 87.965                

Rosemarie Buikema lid Raad van Toezicht gehele jaar 2016 lid RvT 1.536                  147                    1.536                  137                    

Monique Commelin lid Raad van Toezicht gehele jaar 2016 lid RvT 1.536                  93                      1.536                  93                      

Koen Perik voorzitter Raad van Toezicht gehele jaar 2016 lid RvT 1.896                  345                    1.896                  712                    

Hans Pieters lid Raad van Toezicht gehele jaar 2016 lid RvT 1.536                  93                      1.536                  93                      

Renée Steenbergen lid Raad van Toezicht gehele jaar 2016 lid RvT 1.536                  203                    1.536                  199                    

Micha de Winter lid Raad van Toezicht gehele jaar 2016 lid RvT 1.536                  93                      1.536                  93                      
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Overeenkomstig artikel 13.4 van de statuten verlenen alle leden van de Raad van Toezicht goedkeuring aan de jaarrekening 
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3. Jaarrekening 

3.1 Balans na bestemming resultaat 
 

 

ACTIVA

Vaste activa

A] Materiele vaste activa

Kunstcollectie 60                     70                     

Gebouwen 524                    530                    

Verbouwingen 4.114                 1.791                 

Installaties 453                    525                    

ICT voorzieningen 41                     62                     

Materiële vaste activa in aanbouw 2.572                 4.065                 

7.764                 7.043                 

B] Langlopende vorderingen 2                       3                       

Vlottende activa

C] Voorraden 113                    57                     

D] Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 131                    235                    

Omzetbelasting 278                    518                    

Overige vorderingen 582                    528                    

Overlopende activa 277                    287                    

1.269                 1.569                 

E] Liquide middelen 474                    755                    

TOTAAL ACTIVA 9.622                 9.426                 

Bedragen afgerond op € 1.000

31-12-201531-12-2016
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PASSIVA

F] Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve 1.684                 1.684                 

1.684                 1.684                 

G] Bestemmingsreserves

Verzelfstandigingskorting 563                    422                    

Tentoonstellingen 368                    341                    

931                    763                    

H] Bestemmingsfondsen

Suppletiesubsidie 280                    378                    

Bestemmingsfondsen 2.185                 1.612                 

2.465                 1.991                 

I] Voorzieningen

Jubilea 78                     48                     

Onderhoud gebouwen 198                    418                    

276                    466                    

J] Langlopende schulden

Leningen 2.550                 2.060                 

Ontvangen waarborgsommen -                    -                    

2.550                 2.060                 

K] Kortlopende schulden

Crediteuren 519                    1.074                 

Vooruitontvangen subsidies 339                    665                    

Nog te betalen 351                    264                    

Lening (aflossingsverplichting) 10                     10                     

Reservering vakantiegeld 142                    131                    

Reservering verlofuren 118                    77                     

Loonheffing en pensioenpremies 237                    241                    

1.716                 2.462                 

TOTAAL PASSIVA 9.622                 9.426                 

31-12-2016 31-12-2015
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3.2 Baten en lasten 

BATEN Begroting 
2016 Realisatie
 2016 Realisatie
 2015

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten

11] Omzet museumbezoek 781                            1.309                            851                             

12] Omzet museumwinkels 432                            595                               491                             

13] Omzet restaurant 155                            310                               159                             

Overige inkomsten

14] Omzet bruiklenen en beeldmateriaal 73                              102                               95                              

15] Overige inkomsten 29                              175                               66                              

Indirecte opbrengsten

16] Omzet evenementen 455                            403                               479                             

17] Overige indirecte opbrengsten 32                              62                                75                              

Totaal opbrengsten 1.957                          2.957                            23% 2.216                          

Bijdragen

19] Subsidie gemeente

Exploitatiesubsidie 7.161                          7.161                            56% 7.234                          

Suppletiesubsidie -                             -                               -                             

Subsidie tbv incidentele doelen 750                            750                               6% 782                             

Overige bijdragen private middelen

20] Subsidies fondsen e.d. 1.041                          1.967                            15% 1.760                          

Totaal Bijdragen 8.952                          9.878                            9.776                          

TOTAAL BATEN 10.909                        12.835                          100% 11.992                         
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LASTEN Begroting 
2016 Realisatie
 2016 Realisatie
 2015

Beheerlasten

Beheerlasten personeel

21] Beheerlasten personeel 1.917                          2.033                            1.845                          

Beheerlasten materieel

22] Huisvesting 1.841                          1.814                            1.798                          

23] Afschrijvingen 521                            524                               468                             

24] Bedrijfsvoeringskosten beheer 361                            512                               493                             

25] Projectmatige kosten 35                              110                               222                             

Totaal beheerlasten 4.675                          4.993                            4.826                          

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel

31] Activiteitenlasten personeel 2.778                          3.011                            2.805                          

Activiteitenlasten materieel

32] Commerciële activiteiten 583                            731                               636                             

33] Collectiebeheer 195                            237                               192                             

34] Aankopen 429                            408                               562                             

35] Tentoonstellingen 1.180                          1.390                            1.638                          

36] Publiciteit en informatie 165                            518                               450                             

37] Bedrijfsvoeringskosten activiteiten 72                              73                                81                              

38] Projectmatige activiteiten 416                            756                               413                             

Totaal activiteitenlasten 5.819                          7.123                            6.777                          

TOTAAL LASTEN 10.494                        12.117                          11.603                         
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RESULTAAT Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

TOTAAL BATEN 10.909                        12.835                          11.992                        

TOTAAL LASTEN 10.494                        12.117                          11.603                        

41] Saldo uit gewone bedrijfsvoering 415                            718                               389                             

42] Saldo rentebaten / - lasten -100                           -77                               -18                             

Resultaat voor bestemming (baten - lasten) 315                            642                               370                             

43] Mutaties reserves 315                            642                               370                             

VRIJ TE BESTEMMEN RESULTAAT 0 0 0



3.3 Kasstroomoverzicht 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na bestemming + mutaties reserves voorzieningen 452                        

Aanpassing voor

Afschrijvingen 534                        

Reservering vakantiegeld 11                          

Reservering verlofuren 41                          

Mutaties werkkapitaal

Voorraden -57                        

Debiteuren 104                        

Omzetbelasting, loonheffing en pensioenpremie 236                        

Overige vorderingen -54                        

Vooruitbetaalde kosten / nog te ontvangen 10                          

Vooruitontvangen bedragen / nog te betalen -238                       

Crediteuren en overige kortlopende schulden -555                       

Kasstroom uit operationele activiteiten 483                        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen -1.255                    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.255                    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Langlopende schulden 490                        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 490                        

Netto kasstroom -282                       

Liquide middelen

Saldo liquide middelen 1-1 755                        

Saldo liquide middelen 31-12 474                        

Mutatie liquide middelen -282                       



 

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  
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De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsgegevensgrondslagen. De 

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 voor 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. 

 

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 beheer 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 meer 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. 

 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking 

van de stichting.  
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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.  

 

Voorziening onderhoud 

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

zijde van de balans. 

 

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. 
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De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af 

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 het verslagjaar 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. Voor tentoonstellingen die over de jaargrens heen lopen worden de nog verwachte baten en lasten per 

ultimo verslagjaar in het verslagjaar geboekt. 

 

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.  
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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. 

 

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 afschrijvingsperiode 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Kunstcollectie 10 jaar 60                         -10                        70                         

Gebouwen 40 jaar 524                       -6                         530                       

Verbouwingen 20 jaar 4.114                     2.323                     1.791                     

Installaties 10 jaar 453                       -72                        525                       

ICT voorzieningen 5 jaar 41                         -21                        62                         

Materiële vaste activa in aanbouw 2.572                     -1.494                   4.065                     

7.764                    721                       7.043                     

Gebouwen 

Betreft het pand waarin het Nijntje Museum en de werkplaats van de Technische Dienst zijn gehuisvest. 

 

Verbouwingen  

Verbouwingen

oorspronkelijke

investering

boekwaarde

31-12-2015

(des-)

investering

2016

afschrijving

2016

cum afschrijving

31-12-2016

boekwaarde

31-12-2016

Renovatie natuursteengevel 545                          49                            42                            537                           7                              

Rietveldvleugel 567                          124                           39                            483                           85                            

Renovatie 1999 Centraal Museum (fase 2) 2.033                       324                           148                           1.857                        176                           

Stallen 681                          212                           38                            506                           174                           

Gebouwen depot 2009 212                          200                           2                              14                            198                           

Dick Brunahuis groot onderhoud 2006 overgenomen UVO tgv aankoop agnietenstraat 2 78                            34                            34                            78                            -                           

Tuinzaal 878                          848                           31                            61                            817                           

Brug, Stallen, 1.347                       1.347                        45                            45                            1.301                        

Entree, kapel Refter 1.402                       1.402                        47                            47                            1.355                        

subtotaal Verbouwingen 10.737                     1.791                        2.749                        426                           6.624                        4.114                        
 

 

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

Utrecht), omdat het pand door het museum is aangekocht op die datum. De afschrijving vindt plaats in 10 jaar en loopt tot 
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en met 2016. Dit komt overeen met de activa die per 01-01-2013 zijn overgenomen van de gemeente Utrecht en waar ook de voor 

2013 lopende afschrijvingstermijnen worden gecontinueerd.  

 

Installaties 

Installaties

oorspronkelijke

investering

boekwaarde

31-12-2015

(des-)

investering

2016

afschrijving

2016

cum afschrijving

31-12-2016

boekwaarde

31-12-2016

Installaties depot 2009 313                          144                           33                            202                           110                           

Installaties 2007 22                            4                              2                              20                            2                              

Beveiligingsvoorzieningen 2010-2012 40                            30                            4                              14                            26                            

Beveiligingsvoorzieningen 2012-2014 272                          249                           24                            46                            226                           

Inventaris Tuinzaal 107                          98                            9                              18                            89                            

subtotaal Installaties/machines/inventaris 760                          525                           -                           72                            307                           453                            

 

ICT voorzieningen 

ICT voorzieningen

oorspronkelijke

investering

boekwaarde

31-12-2015

(des-)

investering

2016

afschrijving

2016

cum afschrijving

31-12-2016

boekwaarde

31-12-2016

D056 Servers + Citrix systeem 104                          62                            21                            62                            41                             

 

Materiële vaste activa in aanbouw 

Activa in uitvoering

boekwaarde

31-12-2015

(des-)

investering

2016

afschrijving

2016

cum afschrijving

31-12-2016

boekwaarde

31-12-2016

I004 D053 Herinrichting Fase 1 Tuin 281                           39                            -                           320                           

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

I012 Herinrichting Bouwstroom II (Stallen + Auditorium) 1.287                        -1.287                       -                           -                           

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

I013 Herinrichting Bouwstroom III (Entrée + Kapel + Refter) 1.184                        -1.184                       -                           -                           

I014 Herinrichting Bouwstroom IV (Horeca) 490                           403                           -                           894                           

I015 Herinrichting Bouwstroom V Dick Brunahuis 708                           73                            -                           781                           

I016 Bouwstroom VI (Zolder informatiecentrum) 61                            240                           -                           301                           

I018 Beveiligingsvoorzieningen 2016 155                           -                           155                           

I019 LED verlichting 120                           -                           120                           

subtotaal In uitvoering 4.065                        -1.494                       -                           -                           2.572                         
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De projecten I006+I012 en I007+I013 zijn per 1-1-2016 geactiveerd. Alle overige projecten zijn nog in uitvoering. 

 

B] Langlopende vorderingen 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Waarborgsom 2                           -1                         3                           

2                           -1                         3                            

 

C] Voorraden 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Emballage 1                                 1                                 0                                 

Courante voorraad museumwinkels/restaurant 112                             56                               56                               

113                            57                               57                               
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D] Vorderingen en overlopende activa 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Debiteuren 131                             -104                           235                             

Debiteuren 131                             -104                           235                             

Omzetbelasting 278                             -240                           518                             

Omzetbelasting 278                             -240                           518                             

Subsidies 545                             52                               493                             

Rente 4                                 -1                                5                                 

Overige bedragen 33                               3                                 30                               

Overige vorderingen 582                             54                               528                             

Vooruitbetaalde kosten 239                             -13                             252                             

Nog te factureren of incasseren 0                                 0                                 -0                                

Voorschotten 4                                 -13                             17                               

Kruisposten 0                                 -0                                0                                 

Sealbags en Creditcard betalingen 34                               16                               18                               

Overlopende activa 277                             -10                             287                             

1.269                         -300                           1.569                         
 

 

De post Subsidie per 31-12-2016 betreft grotendeels de nog te ontvangen 5% van de exploitatiesubsidie van de gemeente Utrecht. 

Deze wordt uitgekeerd na goedkeuring van de jaarrekening. Verder zijn hierin opgenomen de nog te ontvangen subsidies van 

tentoonstellingen. 

Vooruitbetaalde kosten betreffen in hoofdzaak huurkosten over het volgend boekjaar. 

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

“Sealbags” zijn kasafdrachten aan de bank. 
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E] Liquide middelen 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Kas 15                         2                           13                         

Bankrekeningen 459                       217                       242                       

Spaarrekeningen 0                           -501                      501                       

474                       -282                      755                        

PASSIVA 

 

F] Continuïteitsreserve 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Continuïteitsreserve 1.684                     -                        1.684                      

 

G] Bestemmingsreserves 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Verzelfstandigingskorting 563                       141                       422                       

Tentoonstellingen 368                       27                         341                       

931                       168                       763                        

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 

De reserve Tentoonstellingen wordt gebruikt om reserveringen te vormen voor toekomstige (grootschalige) tentoonstellingen. 

In 2016 is 27 k€ toegevoegd aan deze reserve met het oog op een grote tentoonstelling in 2018. De specificatie van deze mutatie 

is in de volgende tabel opgenomen. De reserve is op 31-12-2016 368 k€. 
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Berekening mutatie reserve Tentoonstellingen

Lasten tentoonstellingen verslagjaar 1.175                        1.390                     

    tentoonstellingsprojecten verslagjaar

    vaste opstelling

Baten tentoonstellingen verslagjaar 1.090                        1.316                     

   bijdragen fondsen

   omzet

   ontvangen schadevergoedingen

   bijdrage CM tentoonstellingsprojecten

   bijdrage CM vaste opstelling

Stortingen / onttrekkingen 101                       

Mutatie reserve tentoonstellingen -85                           27                         

Realisatie 2016Begroting  2016

670                                     798                                 

1.337                               1.155                                  

53                                   20                                      

400                                     

20                                      

400                                 

53                                   

66                                   -                                     

-                                     -                                  

 

 

 

H] Bestemmingsfondsen 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Suppletiesubsidie 280                       -98                        378                       

Bestemmingsfondsen 2.185                     572                       1.612                     

2.465                    474                       1.991                     

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 

de exploitatie. Het saldo op 31-12-2016 bestaat uit 16 termijnen van 17,5 k€. 

 

De onderliggende posten van het bestemmingsfonds Suppletiesubsidie zijn in de volgende tabel opgesomd. 
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Suppletiesubsidie 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Frictiekosten overplaatsbare medewerkers -                        -77                        77                         

Verplichtingen jubilea -                        -4                         4                           

Liquiditeit 280                       -18                        298                       

280                       -98                        378                        

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. Het restant van dit bestemmingsfonds is in 2016 gebruikt voor de inzet van medewerkers 

voor de ontwikkeling van het Nijntje Museum.  

De verplichting jubilea betreft de bij de verzelfstandiging voorziene jubileumuitkeringen. De mutatie in deze post is gelijk 

aan de jubileumuitkeringen die in 2016 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 Bestemmingsfondsen zijn in de volgende tabel gespecificeerd. 

 

Bestemmingsfondsen 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Uitbreiding en instandhouding collectie 618                       -177                      795                       

Actieplan collectie 1.331                     741                       589                       

Rietveld Schröderhuis 151                       5                           146                       

Van Baarencollectie 86                         3                           83                         

2.185                     572                       1.612                      

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. In 2016 is 177 k€ onttrokken. In de volgende tabel is een berekening van deze 

mutatie opgenomen. Het resterende bedrag is bestemd voor aankopen en het digitaal toegankelijk maken van de collectie. 
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Berekening mutatie Uitbreiding en instandhouding Collectie Begroting 
2016 Realisatie
 2016

Lasten aankopen 420                           408                       

Lasten tentoonstellingen/opdrachten

   Lion Cachet kamer 31                         

   Actieplan collectie 173                       

   opdracht E de Mooij 33                         

   opdracht C van Leeuwen 60                         

   Craigie Horsefield kosten zijn al op kpl 967 geboekt -                        

Baten aankopen 420                           528                       

   bijdragen derden

   bijdrage CM

Mutatie reserve Collectie -                           -177                      

90                                      100                                 

330                                     428                                 

 

 

Actieplan collectie 

In 2015 is door de gemeente Utrecht 1,5 miljoen toegekend voor de uitvoering van het zogenaamde Actieplan collectie. Dit 

plan heeft als doel de collectie (eigendom van Utrecht) in optimale staat te brengen. In 2015 en 2016 is 750 k€ uitgekeerd. 

Het niet bestede deel daarvan is als bestemmingsfonds opgenomen op de balans. In het hoofdstuk Verslag van de Directie is 

een verslag van de voortgang opgenomen. 

 

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 

worden onttrokken. In 2016 is 5 k€ toegevoegd aan het fonds dat is 4% van de stand op 31-12-2015. 

 

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. 

In 2016 is 3 k€ toegevoegd aan het fonds dat is 4% van de stand op 31-12-2015. 
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I] Voorzieningen 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Voorziening Jubilea 78                         31                         48                         

Egalisatie onderhoud 198                       -220                      418                       

276                       -190                      466                        

 

Er is een berekening gemaakt van de verplichting voor jubileumuitkeringen. Voor die verplichting is een voorziening gevormd. 

  

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 2016 is meer besteed dan het gemiddelde bedrag. Daardoor neemt de voorziening af met het verschil. 

 

J] Langlopende schulden 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Lening gemeente Utrecht 2.500                     500                       2.000                     

Lening Studio Makkink & Bey BV 50                         -10                        60                         

2.550                    490                       2.060                     

De gemeente Utrecht heeft bij de verzelfstandiging een doorlopende kredietfaciliteit tegen 4% rente voor het museum beschikbaar 

gesteld. In 2016 is 500 k€ opgenomen. Het museum kan flexibel naar eigen inzicht en behoefte geld opnemen uit 

en terugstorten in deze faciliteit. Naar de aard van de bestemming is het echter een langlopende schuld omdat het primaire 

doel is de financiering van investeringen. 
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Onder de langlopende schulden is ook een lening opgenomen (gerelateerd aan de geschonken kunstcollectie onder de materiële 

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

 

K] Kortlopende schulden 31-12-2016 mutaties 31-12-2015

Crediteuren 519                       -555                      1.074                     

Vooruitontvangen subsidies 339                       -326                      665                       

Nog te betalen 351                       87                         264                       

Lening (aflossingsverplichting) 10                         -                        10                         

Reservering vakantiegeld 142                       11                         131                       

Reservering verlofuren 118                       41                         77                         

Loonheffing 193                       -7                         200                       

Pensioenpremie 45                         3                           41                         

1.716                    -746                      2.462                     

 

Specificatie vooruit ontvangen subsidies 

Organisatie Bestemming 31-12-2016 mutatie 31-12-2015

BankGiro Loterij nijntje museum 38                         -232                      270                       

Rijksdienst voor het  Cultureel Erfgoed VER project 124                       -6                         130                       

Mondriaan Fonds Caravaggesque Movement 8                           8                           

Mondriaan Fonds Van den Broeck 16                         16                         

Gemeente Utrecht Onderzoek depot 29                         29                         

Oita De Stijl 60                         60                         

The Getty Foundation RSH 65                         -60                        125                       

Zie toelichting Financieel Jaarverslag 2015 -133                      133                       

339                       -326                      665                        

Lening 
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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 2016 opgebouwde rechten op vakantiegeld. 

 

Reservering verlofuren 

De rechten van medewerkers op verlofuren per ultimo 2016. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 

 

Huurovereenkomst 

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

De totale huur over 2017 bedraagt 517 k€. 

 

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€. Op 31-12-2016 is het saldo 2.500 k€. 

 

Verstrekte opdrachten 

Voor diverse activiteiten is voor een bedrag van 130 k€ opdracht verstrekt.
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 

11] Omzet museumbezoek Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Tickets 411                           757                       408                       

Vergoeding museumkaartbezoek 295                           474                       379                       

Rondleidingen 41                            37                         24                         

Audiotours 34                            41                         40                         

Overige -                           0                           0                           

subtotaal 781                           1.309                    851                        

 

12] Omzet museumwinkels Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Boeken 103                           80                         111                       

Kaarten 15                            34                         21                         

Overige winkelartikelen 214                           321                       222                       

Museumkaartverkoop 101                           159                       137                       

subtotaal 432                           595                       491                        

 

13] Omzet restaurant Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Café Centraal 155                           310                       159                       

subtotaal 155                           310                       159                        

 

14] Omzet bruiklenen en beeldmateriaal Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Bruiklenen 55                            90                         78                         

Beeldmateriaal 18                            12                         16                         

subtotaal 73                            102                       95                          

 



54 

 

15] Overige inkomsten Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Doorberekende kosten/toeslagen/presentaties/workshops -                           137                       54                         

Restauratie derden -                           9                           1                           

Deelname museummaandag -                           0                           1                           

Vriendencontributies 3                              7                           5                           

Deelname HKU -                           -                        4                           

Presentaties/advies/werkzaamheden conservatoren 26                            22                         0                           

subtotaal 29                            175                       66                          

 

De post doorberekende kosten heeft betrekking op een deel van de fee van het Oita Prefectural Art Museum, een vergoeding 

voor de metaalcabine in het depot,  

vergoeding voor een maquette en bijdragen voor het boek over de herinrichting. De werkzaamheden Conservatoren betreft een 

bijdrage in de kosten van een conservator voor de Dick Brunacollectie. 

 

16] Omzet evenementen Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Omzet evenementen 455                           403                       479                       

subtotaal 455                           403                       479                        
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17] Overige indirecte opbrengsten Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Schadevergoedingen -                           4                           -                        

Terugontvangen energiebelasting 2                              18                         34                         

Doorberekende energiekosten en schade depot 16                            17                         17                         

Verkoop machine, diensten, e.d. -                           8                           5                           

Dienstverlening derden -                           0                           -                        

Dienstverlening derden -                           4                           9                           

Omzet personeelskantine 14                            10                         10                         

subtotaal 32                            62                         75                          

 

19] Subsidie gemeente Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Exploitatiesubsidie 7.161                        7.161                     7.234                     

Subsidie tbv incidentele doelen 750                           750                       782                       

subtotaal 7.911                        7.911                    8.016                     

 

De incidentele subsidie in 2016 is bestemd voor het project Collectieplan. 

 

20] Subsidies fondsen e.d. Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

T.b.v. tentoonstellingen 670                           798                       855                       

T.b.v. aankopen 330                           428                       370                       

T.b.v. overig 41                            742                       536                       

subtotaal 1.041                        1.967                    1.760                     

 

De post Subsidies T.b.v. overig betreft een bijdrage in natura van Google. Google heeft online advertenties beschikbaar gesteld 

aan het museum voor een waarde van 296 k€. Dit is hier als subsidie opgenomen en onder post 36 zijn de lasten opgenomen. 
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21] Beheerlasten personeel Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Salariskosten medewerkers 1.205                        1.202                     1.206                     

Sociale lasten medewerkers 311                           302                       309                       

Uitzendkrachten 322                           421                       272                       

Materiele personeelskosten 79                            107                       58                         

Subtotaal 1.917                        2.033                    1.845                     

Het aantal fte’s voor beheer is toegenomen van 28 in 2015 tot 33 in 2016. 

Het aantal fte’s voor activiteiten is toegenomen van 30 in 2015 tot 37 in 2016. 

De toename is een gevolg van de exploitatie van het nijntje museum. 

 

22] Huisvesting Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Huur 532                           530                       527                       

Energie 345                           260                       297                       

Onderhoud 732                           738                       750                       

Overige huisvestingskosten 58                            73                         61                         

Schoonmaak 173                           214                       163                       

subtotaal 1.841                        1.814                    1.798                     

 

23] Afschrijvingen Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Afschrijvingskosten materiële vaste activa 521                           524                       468                       

Subtotaal 521                           524                       468                        

De afschrijvingskosten zijn gespecificeerd in de tabel Overzicht materiële vaste activa onder Toelichting op de balans. 
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24] Bedrijfsvoeringskosten beheer Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Kantoor- en bedrijfskosten 66                            118                       61                         

ARBO / verzekering / heffingen 35                            32                         33                         

Contributies en bijdragen 42                            49                         42                         

Reis- verblijf-, maaltijdkosten 17                            25                         33                         

Kantoorart/kopieerkosten/drukwerk 23                            20                         19                         

Telecom / ICT 168                           194                       178                       

Advieskosten/ Accountantskosten 102                           74                         127                       

Onvoorzien -93                           -                        -                        

Subtotaal 361                           512                       493                        

 

25] Projectmatige kosten Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Beheer projecten 35                            110                       222                       

Subtotaal 35                            110                       222                        

 

31] Activiteitenlasten personeel Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Salariskosten medewerkers 1.912                        1.935                     1.886                     

Sociale lasten medewerkers 503                           485                       504                       

Vrijwilligers 40                            32                         20                         

Uitzendkrachten niet-commerciële activiteiten 154                           206                       171                       

Uitzendkrachten commerciële activiteiten 163                           346                       221                       

Materiele personeelskosten 5                              7                           4                           

Subtotaal 2.778                        3.011                    2.805                     

Het aantal fte’s voor beheer is toegenomen van 28 in 2015 tot 33 in 2016. 

Het aantal fte’s voor activiteiten is toegenomen van 30 in 2015 tot 37 in 2016. 

De toename is een gevolg van de exploitatie van het nijntje museum. 
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32] Materiële lasten Commerciële activiteiten Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Museumkaarten 95                            131                       132                       

Museumwinkels 204                           274                       193                       

Restaurant 89                            151                       79                         

Evenementen 195                           176                       232                       

subtotaal 583                           731                       636                        

 

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

Personeelskosten zijn hierin niet opgenomen.  

Bij museumkaarten 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. 

 

 

33] Collectiebeheer Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Bruikleenverkeer 8                              25                         20                         

Beeldmateriaal 21                            20                         9                           

Collectiebeheerkosten 98                            131                       79                         

Kunstverzekering 69                            62                         84                         

Subtotaal 195                           237                       192                        

 

34] Aankopen Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Aankopen 420                           361                       528                       

Bijkomende kosten aankopen 9                              46                         33                         

Subtotaal 429                           408                       562                        
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35] Tentoonstellingen Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Productiekosten 1.155                        1.337                     1.605                     

Onderhoud vaste opstelling 25                            53                         33                         

subtotaal 1.180                        1.390                    1.638                     

 

36] Publiciteit en informatie Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Productie 68                            81                         57                         

Verspreiding 11                            3                           0                           

Educatiekosten 14                            54                         7                           

Overige 72                            380                       387                       

Subtotaal 165                           518                       450                        

 

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

van 296 k€ waar Google een subsidie in natura tegenover heeft gesteld. De subsidie is onder punt 20 toegelicht. 

 

37] Bedrijfsvoeringskosten activiteiten Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Kantoor- en bedrijfskosten 59                            53                         63                         

Contributies en bijdragen 2                              9                           3                           

Reis- verblijf-, maaltijdkosten 10                            10                         14                         

Kantoorart/kopieerkosten 0                              1                           1                           

Telecom / ICT 1                              0                           0                           

Advieskosten/ Accountantskosten 1                              -                        -                        

Subtotaal 72                            73                         81                          
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38] Projectmatige activiteiten Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Acties nulmeting 365                           205                       161                       

Ontw. Traj. Leerlijn Creatief Vermogen 10                         11                         

VER - naamsbekendheid Rietveld 15                         4                           

Gevelaanduiding CM 28                         20                         

Publieksuitingen herinrichtingenRefter publieksplan educatie 90                         2                           

Opdrachtgeverschap E. de Mooij 32                         7                           

Positionering nijntje museum 151                       63                         

Opdrachtgeverschap Couzijn van Leeuwen 37                         57                         

Me Myself and the World 26                            23                         15                         

Het vuur doorgeven 24                            3                           1                           

Cultuur Ondernemerschap 30                         -                        

VER - Ruimteboek 14                         0                           

Boek herinrichting 31                         -                        

Onderzoek verbetering depot 19                         -                        

Getty: Rietveld Colour, Form and Space 60                         -                        

Het Rietveld Schröderhuis (boek) 8                           

zie Toelichting jaarrekening 2015 73                         

Totaal 416                           756                       413                        

 

42] Saldo rentebaten / - lasten Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Rentelasten 100                           80                         25                         

Rentebaten -                           -4                         -6                         

Subtotaal 100                           77                         18                         
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3.7 Bestemming resultaat 

 

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

 

43] Mutaties bestemmingsreserves Begroting  2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

Continuiteitsreserve -                           -                        -83                        

Tentoonstellingen -85                           27                         -                        

Implementatiekst verzelfstandiging -35                           -                        -185                      

Overplaatsbaar personeel -77                           -77                        -77                        

Jubilea -5                             -4                         -7                         

Liquiditeit -18                           -18                        -18                        

Verzelfstandigingskorting 141                           141                       141                       

Fonds Actieplan collectie 450                           741                       589                       

Fonds Rietveld Schröderhuis 5                              5                           5                           

Fonds Van Baarencollectie 3                              3                           3                           

Fonds collectie (uitbreiding;instandhouding) -65                           -177                      -                        

Subtotaal 315                           642                       370                        

 

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

bij de posten Eigen vermogen, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 
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3.8 Controleverklaring accountant 

 

De controleverklaring 2016, opgesteld door de accountant is opgenomen op de volgende bladzijden. 

 

 



Bijlage: KENGETALLEN Gevraagde kengetallen ten behoeve van de landelijke database.

1.

gemeente provincie

Utrecht Utrecht Nederland Internationaal

Producties

Programma's

Tentoonstellingen 24 1

Voorstellingen

Begeieidingen

Aantal tijdelijke werkruimtes

Aantal permanente .

werkruimtes

Overige activiteiten.

2.

Educatief

Producties

Programma's 60

Tentoonstellingen

Voorstellingen

Begeieidingen

Overige activiteiten.

3.

gemeente provincie

Utrecht Utrecht Nederland Internationaal

Bezoekers 44% 16% 37% 3%

Deelnemers

Scholieren

4.

Waarvan betaald 254.619              

Waarvan gratis 30.289               

Waarvan bezoekers aan educatieve activiteiten

5.

FTE Beheer 33

FTE Activiteiten 37

Aantal personen 101

Aantal vrijwilligers 100

Aanbod: aantal en soort van activiteiten uitgesplitst naar gemeente Utrecht, provincie Utrecht 

buiten de gemeente, Nederland bulten provincie Utrecht en internationaal

Aanbod educatief: aantal en soort educatieve activiteiten

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

gemeente: Nederland buiten provincie Utrecht en internationaal

Bereik uitgesplitst: aantal bezoekers uitgesplitst naar betalende, gratis en bezoekers aan 

educatieve activiteiten

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

vrijwilligers
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II Opbouw begroting en verantwoording

Baten:

Publieksinkomsten 2.215 

Sponsorinkomsten

Overige inkomsten 277    

Indirecte inkomsten 465    

A Totaal opbrengsten 2.957       

Subsidie Rijk

Subsidie Provincie

Subsidie gemeente 7.911 

Overige bijdragen publiek

Overige bijdragen privaat 1.967 

B Totaal bijdragen 9.878       

C Overige

D Totaal baten (A+B+C) 12.835     

Lasten:

Personeel beheer 2.033 

E Beheer personeel 2.033       

Huisvesting 1.814 

Afschrijvingen 524    

Bedrijfsvoeringskosten beheer 512    

Projectmatige kosten 110    

F Beheer materieel 2.960       

Personeel activiteiten 3.011 

G Activiteiten personeel 3.011       

Inkoopkosten commerciële activiteiten 731    

Collectiebeheer 237    

Aankopen 408    

Tentoonstellingen 1.390 

Publiciteit en informatie 518    

Bedrijfsvoeringskosten activiteiten 73      

Projectmatige activiteiten 756    

H Activiteiten materieel 4.112       

I Totale lasten (E+F+G+H) 12.117     

J Resultaat bedrijfsvoering (D-I) 718         

K Saldo rente -77          

L Saldo Overig

Exploiatieresultaat (J +/- K +/- L) 642         



Bijlage Aanwinsten 

 

OUDE KUNST 

 

Hendrick ter Brugghen 

Den Haag (?) 1588 - Utrecht 1629 

Allegorie van het Geloof (Dood van de Maagd 

Maria)  1626-1627  

olieverf op doek 

bruikleen  

inv.nr. 33625  

 

MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST 

 

Projection Art Studio Mr. Beam 

Hier woont nijntje  2016  

videoprojectie 

aankoop met steun van BankGiro Loterij  

inv.nr. 33618  

 

Territorial Agency 

Anthropocene Observatory  2015 

video installatie 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33631  

 

Paul Klemann 

Utrecht 1960  

Het Centraal Museum  2016 

kleurpotlood en potlood op papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33662  

 

Robbie Cornelissen 

Utrecht 1954  

De tentoonstelling  2016 

potlood op papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33663  

 

Oscar Lourens 

Renkum 1973  

z.t. (Centraal Museum)  2016 

Epson 9880 piezo print (ultrachrome K3 inkt) op 

Epson Hotpress White, geplakt op dibond, 

grondverf op grijsboard karton en meranti 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33664  

 

Natasja Kensmil 

Amsterdam 1973  

Claustrum Museum  2016 

Oost-Indische inkt, acrylverf en conté potlood op 

papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33665  

 

Jan Rothuizen 

Amsterdam 1968  

Kunstoog  2016 

Oost-Indische inkt op papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33666  

 

Tanja Smeets 

Wijchen 1963  

Liquid Garden  2016 

binnenzijde: vilt; metaal; gekleurd draad; 

bladvangers 

aankoop met steun van het Mondriaanfonds en 

de BankGiro Loterij  

inv.nr. 33667/001-002  

 

Koen Kloosterhuis 

Blaricum 1994 

Sundays on a private planet  2015 

mixed media 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33668  

 

Robin du Puy 
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Oude-Tonge 1986  

See all this  2016 

foto 

schenking  

inv.nr. 33669  

 

Jasper Hagenaar 

Tilburg 1977  

Batman's left foot  2016 

olieverf op paneel 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33677  

 

Pyke Koch 

Beek 1901 - Den Haag 1991 

geen titel (ontwerp voor postzegel)  1957 

tempera op linnen 

schenking  

inv.nr. 33679  

 

Derk Thijs 

Amsterdam 1977  

Lucht  2015 

olieverf op linnen 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33680  

 

Derk Thijs 

Amsterdam 1977  

zonder titel  2015 

houtskool op papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33681  

 

Jep van de Ven 

Heerlen 1963 - Sittard 2015 

Schöne Übung  1996 

olieverf op doek 

schenking  

inv.nr. 33682  

 

Jep van de Ven 

Heerlen 1963 - Sittard 2015 

In Erwartung des Monsters I  1997 

olieverf, goudpigment en schellak op doek 

schenking  

inv.nr. 33683  

 

Jep van de Ven 

Heerlen 1963 - Sittard 2015 

Flectere si necqueo  2005 

olieverf op doek 

schenking  

inv.nr. 33684  

 

Marisa Rappard 

Emmen 1979  

Tales that end at midnight  2014 

kleurpotlood op papier; zwart gekleurd papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33695  

 

Marisa Rappard 

Emmen 1979  

De reis  2009-2009  

kleurpotlood en krijt op papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33696  

 

Marisa Rappard 

Emmen 1979  

Fields of destruction  2010-2010  

kleurpotlood, houtskool en krijt op papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33697  

 

Piet Paris 

Den Haag 1962  
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Karen 1  2015 

papier, tape en acrylverf op papier 

aankoop  

inv.nr. 33698  

 

Piet Paris 

Den Haag 1962  

Linda 3  2015 

papier, tape en acrylverf op papier 

aankoop  

inv.nr. 33699  

 

Jasper Hagenaar 

Tilburg 1977  

Final approach  2016 

olieverf op paneel 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33701  

 

Jasper Hagenaar 

Tilburg 1977  

Fork Union  2016 

olieverf op paneel 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33702  

 

Albert van der Weide 

Meppel 1949 

Onderstroom  2010-2016  

foto, hot press bright, inkt jet 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33703/001-005  

 

Albert van der Weide 

Meppel 1949 

Onderstroom  2010-2016  

print 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33704/001-004  

 

Jan Koen Lomans 

Rotterdam 1978  

Nocturne I  2016 

mohair; topwool; polyester 

aankoop met steun van het Mondriaanfonds en 

de BankGiro Loterij  

inv.nr. 33708  

 

Jan Koen Lomans 

Rotterdam 1978  

Nocturne II  2016-2016  

mohair; topwool; polyester 

aankoop met steun van het Mondriaanfonds en 

de BankGiro Loterij  

inv.nr. 33709  

 

Jan Koen Lomans 

Rotterdam 1978  

Nocturne III  2016-2016  

mohair; topwool; polyester 

aankoop met steun van het Mondriaanfonds en 

de BankGiro Loterij  

inv.nr. 33710  

 

Jan Koen Lomans 

Rotterdam 1978  

Nocturnal III  2016 

ets, ingetekend 

schenking  

inv.nr. 33711  

 

Jan Koen Lomans 

Rotterdam 1978  

Z.T. (Geestland)  2009 

ets, ingetekend; inkt; houtskool; pastel; papier 

schenking  

inv.nr. 33712  
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Jasper Hagenaar 

Tilburg 1977  

Fighting Bears  2016 

olieverf op paneel 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33713  

 

Jasper Hagenaar 

Tilburg 1977  

Possible Sculpture II  2016 

olieverf op paneel 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33714  

 

Hans Op de Beeck 

Turnhout 1969  

The Thread  2015 

mixed media 

aankoop met steun van het Mondriaanfonds en 

de BankGiro Loterij  

inv.nr. 33715  

 

J.H. Moesman 

Utrecht 1909 - Tull en 't Waal 1988 

Schemerlamp    

schenking  

inv.nr. 33723  

 

Bernard Canter 

Utrecht 1871 - Den Haag 1956 

De wondere weg  1900-1957  

pastel  

legaat  

inv.nr. 33724  

 

Halina Zalewska 

Radzyn Podlaski 1956  

Wireless  2012 

kleurpotlood op papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33725/001  

 

Halina Zalewska 

Radzyn Podlaski 1956  

Wireless  2012 

kleurpotlood op papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33725/002  

 

Halina Zalewska 

Radzyn Podlaski 1956  

Wireless  2012 

hout en verf 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33725/003  

 

Halina Zalewska 

Radzyn Podlaski 1956  

Wireless  2012 

hout en verf 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33725/004  

 

Bram Donders 

Tilburg 1985  

De bouw van de Domtoren  2016 

mixed media 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33726  

 

Craigie Horsfield 

Cambridge 1949  

Leon Leter. Domplein, Utrecht. May 2014  2014 

inkt, papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33728  

 

Craigie Horsfield 
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Cambridge 1949  

Julie Louwman. Korte Nieuwstraat, Utrecht. May 

2014  2014 

inkt op papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33729  

 

Studio Jonas Staal 

New World Academy  2015 

metaal; digitale techniek; lakverf; karton; 

vurenhout; spuitverf; lakverf; 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33730  

 

Hans van Houwelingen 

Harlingen 1957  

Small step for man, giant leap for mankind  

2015 

hout; ijzer 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33731  

 

Bas Meerman 

Hilversum 1970  

De donkere kamer  1996 

olieverf op doek 

schenking  

inv.nr. 33732  

 

Jeffrey Dunsbergen 

Leidschendam 1979  

Untitled (9.55 AM)  2016 

ei tempera op aluminium 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33733  

 

Jeffrey Dunsbergen 

Leidschendam 1979  

Untitled (10.12 AM)  2016 

ei tempera op aluminium 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33734  

 

Jeffrey Dunsbergen 

Leidschendam 1979  

Untitled (10.23 AM)  2016 

ei tempera op aluminium 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33735  

 

Jeffrey Dunsbergen 

Leidschendam 1979  

Untitled (11.34 AM)  2016 

ei tempera op aluminium 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33736  

 

Halina Zalewska 

Radzyn Podlaski 1956  

Mensendingen  2015 

kleurpotlood op papier 

schenking  

inv.nr. 33741  

 

Jan Banning 

Almelo 1954  

Archive of the Chief Magistrate's Court at 

Buganda Road, Kampala: completed cases, 

Uganda, 2010  2010 

foto 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33798  

 

Jan Banning 

Almelo 1954  

Police Constable # 11431 Ndalira John in Kakira 

Police Station, Jinja, Uganda, 2010  2010 

foto 
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aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33799  

 

Jan Banning 

Almelo 1954  

Disciplinary Cell in the Maison d'Arrête de 

Bois-d'Arcy, France, 2013  2013 

foto 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33800  

 

Jan Banning 

Almelo 1954  

Administrative office, Carcel de Mujeres de San 

Diego, Cartagena, Colombia, 2011  2011 

foto 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33801  

 

Nicoline van Harskamp 

Hazerswoude 1975  

PDGN  2016 

mixed media 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds  

inv.nr. 33820  

 

 

MODE EN KOSTUUMS 

 

Jef Montes 

Arnhem 1987  

Tornado jurk uit de collectie 'Velero'  

2015-2016najaar/winter  

katoen; polyester monofilament; geweven 

aankoop met steun van BankGiro Loterij  

inv.nr. 33617  

 

Jef Montes 

Arnhem 1987  

Fossiel jurk uit de collectie 'Velero'  

2015-2016najaar/winter  

nylon, zijde, glasvezel; Swarovski kristal; 

geborduurd 

aankoop met steun van BankGiro Loterij  

inv.nr. 33675  

 

Jef Montes 

Arnhem 1987  

Steen jurk uit de collectie 'Velero'  

2015-2016najaar/winter  

katoen, polyester monofilament, messing, 

carbon; geweven 

schenking  

inv.nr. 33676  

 

Jef Montes 

Arnhem 1987  

Steen jurk uit de collectie 'Velero'  

2015-2016najaar/winter  

katoen, polyester monofilament, messing, en 

carbon;  geweven 

aankoop met steun van BankGiro Loterij  

inv.nr. 33674  

 

Fong Leng (ontwerper) 

Rotterdam 1937  

Spijkerpak    

katoen 

aankoop  

inv.nr. 33688  

 

HEYNIEK 

Foamboy  2014 

polyethyleen hardschuim 

aankoop met steun van het Mondriaanfonds en 

de BankGiro Loterij  

inv.nr. 33689  
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Keupr/van Bentm 

Twist 8 (Polyester Concorde)  2000 

polyester, karton, leer 

aankoop  

inv.nr. 33690/001  

 

Keupr/van Bentm 

Twist 8 (Polyester Concorde)  2000 

lycra, kristal 

aankoop  

inv.nr. 33690/002  

 

Keupr/van Bentm 

Twist 8 (Polyester Concorde)  2000 

leer 

aankoop  

inv.nr. 33690/003  

 

Keupr/van Bentm 

Twist 8 (Polyester Concorde)  2000 

leer 

aankoop  

inv.nr. 33690/004  

 

Keupr/van Bentm 

Twist 2 [The (Chanel) Door]  2000 

aankoop  

inv.nr. 33691/001  

 

Keupr/van Bentm 

Twist 2 [The (Chanel) Door]  2000 

aankoop  

inv.nr. 33691/002  

 

Keupr/van Bentm 

Twist 2 [The (Chanel) Door]  2000 

aankoop  

inv.nr. 33691/003  

 

Keupr/van Bentm 

Farm 08  1999-2000  

acetaat bedrukt met flockprint 

aankoop  

inv.nr. 33692/001  

 

Keupr/van Bentm 

Farm 08  1999-2000  

acetaat bedrukt met flockprint 

aankoop  

inv.nr. 33692/002  

 

Keupr/van Bentm 

Farm 08  1999-2000  

taft bedrukt met flockprint 

aankoop  

inv.nr. 33692/003  

 

Keupr/van Bentm 

Farm 08  1999-2000  

taft bedrukt met flockprint 

aankoop  

inv.nr. 33692/004  

 

Keupr/van Bentm 

Farm 08  1999-2000  

tule en bekleed karton 

aankoop  

inv.nr. 33692/005  

 

Keupr/van Bentm 

Farm 08  1999-2000  

leer 

aankoop  

inv.nr. 33692/006  

 

Keupr/van Bentm 

Farm 12 (Roze Bollen Set)  1999-2000  

aankoop  
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inv.nr. 33693/001  

 

Keupr/van Bentm 

Farm 12 (Roze Bollen Set)  1999-2000  

aankoop  

inv.nr. 33693/002  

 

Keupr/van Bentm 

Farm 12 (Roze Bollen Set)  1999-2000  

aankoop  

inv.nr. 33693/003  

 

Keupr/van Bentm 

Farm 12 (Roze Bollen Set)  1999-2000  

aankoop  

inv.nr. 33693/004  

 

Keupr/van Bentm 

Farm 12 (Roze Bollen Set)  1999-2000  

aankoop  

inv.nr. 33693/005  

 

Roussel & Co Haute Couture Utrecht 

Avondjas van zwart fluweel  1900-1925  

Fluweel 

schenking  

inv.nr. 33694  

 

Anouk van Klaveren 

Kampen 1991  

Project 000 - 004 Hypertrichosis bow tie 2.0  

2014 

menselijk haar; vervilte wol, handgeverfd 

aankoop  

inv.nr. 33742  

 

Keupr/van Bentm 

Fleurs du Mal/ Evil wrapped in beauty  1998 

schenking  

inv.nr. 33740/001  

 

Keupr/van Bentm 

Fleurs du Mal/ Evil wrapped in beauty  1998 

schenking  

inv.nr. 33740/002  

 

Keupr/van Bentm 

Fleurs du Mal/ Evil wrapped in beauty  1998 

schenking  

inv.nr. 33740/003  

 

Haarnet    

menselijke haar; papier 

schenking  

inv.nr. 33743  

 

Kenzo Takada 

Himeji 1939  

Jurk    

katoen; viscose; smockwerk 

schenking  

inv.nr. 33744  

 

Canda International 

jurk     

schenking  

inv.nr. 33745  

 

Yas 

Jas 

schenking  

inv.nr. 33746  

 

Dorothée bis 

Jurk    

schenking  

inv.nr. 33747  
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Dorothée bis 

Jurk    

schenking  

inv.nr. 33748  

 

Japon  1910-1915  

bruikleen  

inv.nr. 33749  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic  

jurk Exchange  2016 

aankoop  

inv.nr. 33750/001  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic 

bomberjas Exchange  2016 

aankoop  

inv.nr. 33750/002  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic 

sokken Exchange  2016 

aankoop  

inv.nr. 33750/003  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic 

boxer Exchange  2016 

aankoop  

inv.nr. 33750/004  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic 

sjaal  2016 

aankoop  

inv.nr. 33750/005  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic 

kleden van haar  2015-2016  

aankoop  

inv.nr. 33750/006  

 

Jan Jansen 

Nijmegen 1941  

Not just another Moccasin zomer 1992 

lamsleer 

schenking  

inv.nr. 33751  

 

Bruidsjapon  1931  

schenking (was bruikleen sinds 1967)  

inv.nr. 15792 a  

 

Paar bruidsschoenen  1931  

schenking (was bruikleen sinds 1967)   

inv.nr. 15792 b  

 

Bruidstasje  1931  

schenking (was bruikleen sinds 1967)   

inv.nr. 15792 c  

 

Bruidszakdoek  1931  

batist en Vlaamse kloskant; Vlaamse kloskant 

schenking (was bruikleen sinds 1967)   

inv.nr. 15792 d  

 

Bruidskransje  1931 

schenking (was bruikleen sinds 1967)   

inv.nr. 15792 e  

 

Bruidscorsage  1931  

schenking (was bruikleen sinds 1967)   

inv.nr. 15792 f  

 

Bruidsbouquetlint  1931  

schenking (was bruikleen sinds 1967)   

inv.nr. 15792 g  

 

 

 

STADSGESCHIEDENIS 
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Gele rennerstrui Tour de France    

katoen 

schenking  

inv.nr. 33670  

 

Rugzak Tour de France 2015    

polyester; aluminium 

schenking  

inv.nr. 33687  

 

Bidon Tour de France 2015    

plastic 

schenking  

inv.nr. 33705  

 

Zonnebril Tour de France 2015    

kunststof 

schenking  

inv.nr. 33706   

 

Sleutelhanger nijntje in de gele trui Tour de 

France 2015    

kunststof 

schenking  

inv.nr. 33707  

 

Pen Tour de France 2015    

kunststof 

schenking  

inv.nr. 33802  

 

Draagtas Tour de France 2015    

schenking  

inv.nr. 33803  

 

Vlag Tour de France 2015    

Polyester 

schenking  

inv.nr. 33804  

 

Vlaggenlijn Tour de France 2015    

schenking  

inv.nr. 33805  

 

Bandenreparatiedoos Tour de France 2015    

aluminium, bedrukt; inhoud: solutie, 

bandenwippers, schuurpapier en plakstrips 

schenking  

inv.nr. 33806  

 

 

TOEGEPASTE KUNST 

 

Gerrit Thomas Rietveld (ontwerper) 

Rietveld originals (uitvoerder) 

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Steltmanstoel    

eikenhout, leer 

aankoop  

inv.nr. 33660  

 

Richard Hutten 

Zwollerkerspel 1967  

Centraal Museum kroonluchter  2000 

overname uit inventaris 

inv.nr. 33671  

 

Atelier Remy & Veenhuizen  

Bamboo chair  2007 

bamboe 

schenking  

inv.nr. 33685  

 

Atelier Remy & Veenhuizen 

Tennisballenbank  2003 

tennisballen; staal; lijm 

schenking  
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inv.nr. 33686  

 

Gerrit Thomas Rietveld 

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Zigzag stoel met gaten en korte armleggers  

1938 

bruikleen 

inv.nr. 33716  

 

Gerrit Thomas Rietveld 

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Zigzag stoel met gaten en korte armleggers  

1938 

bruikleen  

inv.nr. 33717  

 

Gerrit Thomas Rietveld 

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Zigzag stoel met gaten en korte armleggers  

1938 

bruikleen 

inv.nr. 33718  

 

Gerrit Thomas Rietveld 

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Houten beugeltafel  1930 

bruikleen  

inv.nr. 33719  

 

Gerrit Thomas Rietveld 

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Houten beugelstoel  1930 

bruikleen  

inv.nr. 33720  

 

Gerrit Thomas Rietveld 

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Houten beugelfauteuil  1930 

bruikleen  

inv.nr. 33721  

 

Gerrit Thomas Rietveld 

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

eetkamertafel  1938 

bruikleen 

inv.nr. 33722  

 

Gerrit Thomas Rietveld 

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Maquette woning Pot ca. 1939-1940  

karton; glas; verf 

schenking  

inv.nr. 33737  

 

Richard Hutten  

Zwollerkerspel 1967  

Sigarendoos  2001 

aankoop  

inv.nr. 33738  

 

Richard Hutten  

Zwollerkerspel 1967  

Postzegeldoos  2001 

aankoop  

inv.nr. 33739  

 

Keupr/van Bentm 

Fleurs du Mal/ Evil wrapped in beauty  1998 

schenking  

inv.nr. 33740/001  

 

Keupr/van Bentm 

Fleurs du Mal/ Evil wrapped in beauty  1998 

schenking  

inv.nr. 33740/002  

 

Keupr/van Bentm 

Fleurs du Mal/ Evil wrapped in beauty  1998 



76 

 

schenking  

inv.nr. 33740/003  

 

Haarnet    

menselijke haar; papier 

schenking  

inv.nr. 33743  

 

Kenzo Takada 

Himeji 1939  

Jurk    

katoen; viscose; smockwerk 

schenking  

inv.nr. 33744  

 

Canda International 

jurk     

schenking  

inv.nr. 33745  

 

Yas 

Jas 

schenking  

inv.nr. 33746  

 

Dorothée bis 

Jurk    

schenking  

inv.nr. 33747  

 

Dorothée bis 

Jurk    

schenking  

inv.nr. 33748  

 

Japon  1910-1915  

bruikleen  

inv.nr. 33749  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic  

jurk Exchange  2016 

aankoop  

inv.nr. 33750/001  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic 

bomberjas Exchange  2016 

aankoop  

inv.nr. 33750/002  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic 

sokken Exchange  2016 

aankoop  

inv.nr. 33750/003  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic 

boxer Exchange  2016 

aankoop  

inv.nr. 33750/004  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic 

sjaal  2016 

aankoop  

inv.nr. 33750/005  

 

Zoran Todorovic, Alix Bizet en Aleksandra Lalic 

kleden van haar  2015-2016  

aankoop  

inv.nr. 33750/006  

 

Jan Jansen 

Nijmegen 1941  

Not just another Moccasin zomer 1992 

lamsleer 

schenking  

inv.nr. 33751  


