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1. Verslag van de directie 

 
Opnieuw flinke groei in het aantal bezoekers  

In 2017 heeft het Centraal Museum wederom het bezoekersrecord verbroken. Het museum heeft het jaar afgesloten met 319.000 

bezoekers; dit zijn er ruim 35.000 meer dan in 2016. 

 

 

Bezoekersaantallen van het Centraal Museum Utrecht 1986-2017 (1998 gesloten in verband met verbouwing) 

 

 

Ambitie 

 

In het Centraal Museum word je verrijkt met kunst & cultuur uit de wereld van Utrecht. Utrecht vormt daarbij de grondslag, 

maar de wereld is ons speelveld.  
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I Bijzonderheden uit 2017 in een chronologisch overzicht: 

PILOT MAANDELIJKSE AVONDOPENSTELLING  

Sinds 5 januari is het Centraal Museum als eerste museum in Utrecht iedere eerste donderdag 

van de maand tot 21.00 uur open. De avondopenstelling is onderdeel van het huidige 

meerjarenbeleidsplan, dat is gericht op het borgen van een aantal van 250.000 bezoekers 

per jaar.  

Met de avondopenstelling wil het Centraal Museum bezoekers de gelegenheid geven om na 

werktijd en buiten het weekend om het museum te bezoeken en zo inspelen op de 24-uurs 

economie. Ook geeft het museum op deze manier invulling aan zijn maatschappelijke rol. 

Het Centraal Museum wil van betekenis zijn voor Utrecht en de Utrechters en ook nieuwe 

doelgroepen in de stad aan het museum verbinden..  

UTRECHTSE MUSEA VERHOGEN WAARDE VOOR DE STAD 

Zakelijk directeur Marco Grob werd de nieuwe voorzitter van het museumoverleg 

‘SUM’ (Samenwerkende Utrechtse Musea). In dit verband wordt samengewerkt door 

Centraal Museum, nijntje museum, Domtoren, Het Spoorwegmuseum, Het Utrechts 

Archief, Museum Catharijneconvent, Museum Speelklok, Universiteitsmuseum. 

De groeicijfers zetten komende jaren door en daarom hebben de zeven Utrechtse 

musea op papier gezet hoe zij in samenwerking met partners in en buiten de stad 

willen bouwen aan meer impact in de stad, aan maatschappelijk nut en economisch 

effect. 

In ‘Waarde voor Utrecht’ dragen de musea hun gezamenlijke visie uit over de 

invulling van groei. Dit gaat niet alleen over bezoekersaantallen, maar bovenal 

over betekenis voor de stad en haar inwoners.  

De Utrechtse musea draaiden in 2017 opnieuw een topjaar en ontvingen meer dan 1,2 miljoen bezoekers. Een stijging ten opzichte 

van 2016 van 10%.  
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TENTOONSTELLING KEES WENNEKENDONK 

 

         

Kees Wennekendonk, Dick Bruna, 2005 en De verschijning van Zeynep, 2017. 

 

Van 17 maart t/m 28 mei 2017 presenteerde het Centraal Museum Kees Wennekendonk: multidisciplinair kunstenaar. In de 

tentoonstelling stonden fotografie, tekeningen, bijzondere brilmonturen en muziek van Wennekendonk centraal. Een paar 

hoogtepunten uit de tentoonstelling waren het in 2005 gemaakte portret van Dick Bruna en het werk De Verschijning van Zeynep. 

Deze bijzondere foto van een medewerker van ons schoonmaakbedrijf maakte Wennekendonk, voorafgaand aan de tentoonstelling, 

in de kelders van het Centraal Museum. 

BIJDRAGE € 304.724 VAN BANKGIRO LOTERIJ 

De BankGiro Loterij heeft tijdens het Goed Geld Gala op 16 februari € 304.724 aan 

het Centraal Museum geschonken. Deelnemers van de cultuurloterij maken kans op prijzen 

en steunen tegelijkertijd culturele organisaties. De loterij verdeelde een 

recordbedrag van ruim €66,9 miljoen euro over 66 culturele organisaties. 
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OVERLIJDEN DICK BRUNA  

  

 

Op 16 februari jl. overleed tekenaar Dick Bruna op 89-jarige leeftijd. Dick 

Bruna schreef en illustreerde maar liefst 124 prentenboeken en ontwierp tevens vele 

affiches en omslagen voor de Zwarte Beertjes pocketboeken. Ook internationaal maakt 

Dick Bruna furore met zijn werk. 

Media in binnen- en buitenland betoonden hun respect aan de tekenaar en het Utrechts 

icoon en vele Utrechters lieten bloemen achter bij het nijntje museum.  

Het nijntje museum en het atelier van Dick Bruna zijn voor altijd aan ons museum 

verbonden en daar zijn we trots op. 

 

CENTRAAL MUSEUM NEEMT NIJNTJE-SPANDOEK OP IN COLLECTIE 

FC Utrecht eerde Dick Bruna door op 18 februari met rouwbanden om de Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle te spelen, twee 

dagen na het overlijden van de beroemde Utrechtse kunstenaar. Ook de supporters brachten een eerbetoon.  

Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht, zag op tv een spandoek met een huilende nijntje in het 

supportersvak van de Utrechtse voetbalclub en wist meteen: dat doek hoort thuis in de museumcollectie.  

In Stadion Galgenwaard werd het bijzondere spandoek geschonken aan het Centraal Museum. Het doek is gemaakt door Utrechters 

en FC Utrecht-supporters Justin van den Eijnden, Tycho Oostendorp en Jeroen Heisen.  

 

TENTOONSTELLING ‘ONBESTAANBAAR’ 

Van 3 juni t/m 3 september 2017 presenteerde het Centraal Museum de tentoonstelling Onbestaanbaar. De jonge kunstenaar Mathieu 

Klomp (1984) heeft meerdere projecten en prijzen op zijn naam staan waaronder de Kunstliefde prijs en een nominatie voor 
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de HKU-Award. Mathieu maakt mensfiguren van plastic op ware grootte en dit was de eerste keer dat zijn werk in een groot 

museum werd gepresenteerd. 

 

@ Mathieu Klomp, Onbestaanbaar 2017, foto Whitley Pothuizen 

 

REGIONALE SAMENWERKING ‘100 JAAR DE STIJL’ 

Hoeveel meer we met samenwerking voor elkaar krijgen, liet het De Stijljaar Van Mondriaan tot Dutch Design zien. De gezamenlijke 

programmering droeg bij aan uitgebreide publiciteit en vele bezoekers.  

 

Rietvelds Meesterwerk 

Het Centraal Museum trapte begin maart af met Rietvelds Meesterwerk. De tentoonstelling zoomde in op Rietvelds leven tijdens 

De Stijl-jaren en gaf antwoord op vragen als: Wie was deze ontwerper, in welke omgeving leefde hij en wat waren zijn drijfveren? 

Wat bracht hem tot het bouwen van het UNESCO Werelderfgoed: het Rietveld Schröderhuis?  
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@ Rietvelds Meesterwerk, foto Ernst Moritz  

© MBO Expert dagen, foto Ivar Pel 

 

Het Centraal Museum organiseert al vele jaren werkplaatsen en tijdens Rietvelds Meesterwerk trok de werkplaats De Liefdeskus 

met David Bade veel belangstelling.  

Naast onze vele activiteiten voor- en samenwerkingen met scholen in het basis, voortgezet en hoger onderwijs, organiseerden 

we tijdens deze tentoonstelling speciaal voor het vmbo en mbo een extra bijzonder programma.  

Leerlingen volgden tijdens twee Expertdagen Rietveld- en De Stijl workshops van jonge ontwerpers en van Protospace.  

 

Vroeg Droog 

 

© Vroeg Droog, foto Ernst Moritz  
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In het najaar opende de tweede tentoonstelling in het kader van het De Stijl jaar. De tentoonstelling Vroeg Droog toonde 

een aantal hoogtepunten uit de vroege jaren van het ontwerperscollectief Droog Design met ontwerpen van onder meer Marcel 

Wanders, Tejo Remy, Hella Jongerius en Richard Hutten. Het Centraal Museum heeft de grootste museale collectie Droog Design 

ter wereld. 

 

Rietveld op reis 

Het werk van Rietveld werd dit jaar uitgeleend aan musea en ten behoeve van 

presentatie-instellingen over de gehele wereld. In zowel Indonesië als in Duitsland 

openden tentoonstellingen over het werk van de ontwerper. 

 

Van september t/m december werd in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

een afgeleide van Rietvelds Meesterwerk gepresenteerd in Indonesië. De aanleiding voor 

de tentoonstelling was het 100-jarig bestaan van De Stijl. In het Erasmushuis  in Jakarta 

was een bijzondere tentoonstelling te zien over de totstandkoming van het Rietveld 

Schröderhuis.  

 

In Duitsland werd eveneens aandacht besteed aan het De Stijl-jaar. Vrijdag 13 oktober 

opende in het in Marta Herford museum de tentoonstelling Revolution in Rotgelbblau: 

Gerrit Rietveld und die zeit-genössische Kunst. In deze tentoonstelling werd werk van 

hedendaagse kunstenaars getoond, die zich hebben laten inspireren door Gerrit Rietveld.  

 

Ook verder werkten we internationaal samen met musea in onder meer Polen, Italië, Jakarta en Australië.  

 

Meer bezoek voor het Rietveld Schröderhuis 

Het Rietveld Schröderhuis (UNESCO werelderfgoed) trok in 2017 meer bezoekers dan ooit tevoren. Met steun van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed konden we de openingstijden van het Rietveld Schröderhuis uitbreiden en ook op vrijdagavond de 

deuren voor ons publiek openzetten. Dit werd dusdanig enthousiast ontvangen, dat we dit ook in 2018 continueren.  

 

Bye Bye De stijl 
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Met Bye Bye De Stijl eindigden we het jaar; In deze tentoonstelling reageren hedendaagse kunstenaars op De Stijl-iconen, 

zoals Rietveld en Mondriaan. Er zijn werken te zien van collectief General Idea, Erik van Lieshout, Roy Villevoye, Katja 

Mater, Mary Heilmann, Ding Yi, Barbara Visser, Marc Bijl, Remy Jungerman, Rob Voerman en Reinier Lucassen. 

De kunstenaars verleenden tevens hun medewerking aan een video, waarin zij reflecteren op De Stijl.  

 

 

© General Idea, Infected Mondrian, foto Whitley Pothuizen 

 

ONVERGETELIJK CENTRAAL 

Onvergetelijk Centraal ging alweer het vierde jaar in. Deze interactieve rondleidingen voor mensen met dementie en hun dierbaren 

worden zeer gewaardeerd  door de deelnemers. Speciaal voor Alzheimerdag organiseerden we gratis rondleidingen.  
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ONDERTEKENING CONTRACT CARAVAGGISTEN  

In aanwezigheid van Monique van Daalen, de Nederlandse ambassadeur in Duitsland, en 

Peter Vermeij, de Nederlandse Consulaat-Generaal in München, werd op 12 april 2017 

de (definitieve) samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen het Centraal Museum 

en de Bayerische Staatsgemäldesammlungen rond de ambitieuze tentoonstelling Utrecht, 

Caravaggio en Europa. 

                                                                             

 

 

 

Voor een schilderij van Gerard van Honthorst in de Alte Pinakothek in München zetten Marco Grob, zakelijk directeur Centraal 

Museum, en Dr. Bernhard Maaz, directeur-generaal van de Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, beiden hun handtekening onder 

het contract.  

SUCCESVOLLE THEATERVOORSTELLING ‘BOOMVOL’ 

De theatervoorstelling Boomvol familie trok in de meivakantie veel belangstelling. Deze beeldende theatervoorstelling maakte 

gebruik van schaduwspel, kleurrijke tekeningen en een levensecht konijn. De programmering werd opgezet in samenwerking met 

opleidingsinstituten in Utrecht en vervulde daarmee tevens een belangrijke maatschappelijke rol.  
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‘ONDERTUSSEN IN UTRECHT’ 

 

 

Ieder half jaar, in april en november, nodigt het Centraal Museum onder de titel ‘Ondertussen in Utrecht’ een groep bewoners 

uit de stad uit om een bespiegeling op de collectie te geven. In 2017 vroeg het museum vijf Utrechtse vakmensen om, vanuit 

het ambacht wat zij beoefenen, een werk uit de collectie van het museum te kiezen. De drukkers van Kapitaal, de glasblazer 

én ontwerper Willem Noyons, de hoedenmaakster Irene van Vugt, de keramisten van het familiebedrijf Mobach en verfmaker Wim 

van der Zwan van de ambachtelijke verfmakerij Old Holland droegen bij aan het project. Zij vertelden over de keuze in relatie 

tot het ambacht dat zij beoefenen. De werken werden getoond in de Wereld van Utrecht in de zogenaamde ‘hoekkamer’. De portretten 

van de makers werd gefilmd door Robin Datema en Thomas de Vrij van Bad Birds. 

START NIEUWE ARTISTIEK DIRECTEUR 

Bart Rutten startte 1 mei als artistiek directeur van het Centraal Museum. Daarvoor werkte hij als hoofd collecties van het 

Stedelijk Museum Amsterdam. Recente projecten waren De Oase van Matisse (2015) en de Russische Avant-Garde (2013), alsmede 

de herinrichting van de hedendaagse kunst collectie in 2012.  

De eerste maanden leerde Bart het museum kennen en voerde hij verkenningsgesprekken met collega’s, vertegenwoordigers uit 

de culturele sector, bedrijfsleven en Raad van Toezicht over de stand van zaken in en perceptie van het museum. Naar aanleiding 

van deze verkenningen formuleerde hij zijn ambitie: om vanuit de sterke basis, de goede orde waarin het museum nu verkeert 

met enthousiasme en drang tot vernieuwen, zelfverzekerder en nog eigenzinniger te worden en daarmee voorbeeld stellend voor  
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© Bart Rutten, foto Ivar Pel 

 

anderen. Hij wil bewust het formaat van het Centraal Museum - tussen servet en tafellaken- 

omarmen. Zijn positie in Nederland als centrale spil optimaliseren en de verschillen in 

architectuur tussen de drie gebouwen van het museum accentueren. Ook wil hij de eclectische 

kwaliteit van de collectie verder uitbuiten en drang tot vernieuwen nog eigenzinniger te worden 

en daarmee voorbeeld stellend voor anderen. Hij wil juist bewust het formaat van het Centraal 

Museum omarmen, de positie van het museum in Nederland, de positie van de Centraal Museum 

collectie in Nederland en de complexiteit daarvan, alsmede die van het gebouw inzetten als 

kwaliteit  

Bart wil met het Centraal Museum tevens een verbindende rol spelen en daartoe samenwerkingen 

starten, in eerste instantie in Utrecht. Het museum heeft een spilfunctie in de stad op het 

gebied van beeldende kunst en vormgeving. Door het formaat en reputatie van het Centraal Museum 

is het een veel beoogde samenwerkingspartner voor andere programmerende partijen in de stad; 

van film- en popfestival tot kunstenaarsinitiatieven en collega musea. 

 

 

NIJNTJE KAMER IN STAY OKAY 

In mei werd in nauwe samenwerking met Mercis bv en het nijntje museum in het Stayokay hostel Utrecht een nijntje-kamer ingericht. 

Daaraan gekoppeld vond een winactie plaats, waarmee men twee overnachtingen en kaarten voor het nijntje museum kon winnen. 
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UIT DE MODE 

We verzamelen en presenteren in 2017 100 jaar mode en dat werd gedurende de zomer gevierd met de grootse tentoonstelling 

Uit de Mode. Van koninklijke jurken van een jonge Wilhelmina tot spraakmakende ontwerpen van Iris van Herpen, er waren diverse 

hoogtepunten uit onze collectie zien.  Het werd een drukke zomer met veel lovende woorden van bezoekers. 

 

 

© Uit de Mode, foto Ernst Moritz 
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DÉ FESTIVAL OUTFIT OP LOWLANDS 

Samen met vijf scouts van het platform Modemuze ging het Centraal Museum op festivalterrein Lowlands op zoek naar dé festival 

outfit van 2017. De winnaar werd opgenomen in de tentoonstelling Uit de Mode. De zeven catwalk shows op Lowlands waren door 

veel enthousiaste deelnemers en volle tribunes een groot succes. Er gingen 25 kandidaten door naar de finale op zondagmiddag. 

De jury, bestaande uit museumdirecteur Bart Rutten, modeconservator Ninke Bloemberg, hoofdredacteur Harper's Bazaar Cécile 

Narinx, modeontwerpster Tessa de Boer en stijlantropoloog Carmen Hogg, besloot unaniem dat maar liefst twee outfits de strijd 

hadden gewonnen.  

 

  

Foto: Sierano Blankendal 

 

De outfits van Dick Boonman uit Nuenen en Roy Kaneza uit Monnikendam 

waren te bewonderen in de tentoonstelling. De hele maand september 

konden festivalgangers op vertoon van hun Lowlands polsbandje de 

tentoonstelling gratis bezoeken. 
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NIEUWE SAMENWERKINGSPARTNERS NIJNTJE MUSEUM 

Voor het nijntje museum was 2017 het jaar waarin mooie samenwerkingen werden opgezet en de toegankelijkheid van het nijntje 

museum werd vergroot; In september opende het nijntje museum op maandag voor schoolgroepen, om hen alle rust te bieden 

voor het lesprogramma. 

 

Ook sloot het nijntje museum aan bij het programma Musea in Gebaren, een initiatief van Foam en Wat Telt. Vanaf 2018 biedt 

het kindermuseum activiteiten aan in de Nederlandse Gebarentaal voor de jongste groep dove museumbezoekers.  
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K.F. HEIN STIPENDIUM BRITT DORENBOSCH 

Van 9 september t/m 26 november 2017 presenteerde het Centraal Museum nieuwe werken van de Utrechtse beeldend kunstenaar 

Britt Dorenbosch in de tentoonstellingszaal Nieuw Utrechts. Deze tekeningen en schilderijen zijn het resultaat van het onderzoek 

dat Dorenbosch heeft kunnen doen dankzij het K.F. Hein Stipendium dat ze in 2016 won. 

 

 

Britt Dorenbosch, albums, 2016 
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VERWERVING FILM WENDELIEN VAN OLDENBORGH  

Het Centraal Museum heeft samen met Museum Arnhem de film Cinema Olanda (2017) aangekocht. Cinema Olanda is de nieuwste film 

van Wendelien van Oldenborgh, die in première ging in het Nederlandse Rietveld paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië 

en tot de nodige discussie leidde. De film kwam tot stand in opdracht van het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds 

voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. 

 

Wendelien van Oldenborgh, Cinema Olanda (filmstill), 2017. 

 

MEER BEZOEK VAN LEERLINGEN UIT DE REGIO  

In 2017 bezochten 2.500 leerlingen uit ca 36 klassen het Centraal Museum met schoolbussen, waarvan het vervoer mogelijk werd 

gemaakt door de Van Baaren Stichting. Het Centraal Museum werkte hiervoor onder meer samen met Kunst Centraal. In het kader 

van dit onderwijsprogramma komen telkens scholen uit een verschillend gebied naar het museum en bezoeken zij diverse onderdelen 

uit de collectie. Zo kwamen in het najaar diverse groepen 7 en 8 van scholen uit de Utrechtse Heuvelrug. De scholen bezochten 

onder meer de tentoonstelling Vroeg Droog.  
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NIJNTJE DANST 

Peuters en kleuters konden in de herfstvakantie genieten van de dansworkshop ‘nijntje danst’. De workshop werd speciaal 

ontwikkeld voor peuters en kleuters. De kleintjes werden voorgelezen uit een boekje van Dick Bruna, daarna leerde de 

docente ze een dans. De voorstellingen waren snel uitverkocht.  

ONDERZOEKSPARTNER IN KIDS4ALL 

Het nijntje museum nam als partnerorganisatie, naast kinderkunstwerkplaats de Vrijstaat in Leidsche Rijn, de Gagelsteede 

kinderboerderij in Overvecht en zwembad den Hommel in Oog in Al,  deel aan het project Kids4all, een onderzoek naar de 

sociale en fysieke toegankelijkheid van het museum. Het onderzoek werd uitgevoerd door U Onbeperkt in opdracht van de 

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Zij onderzochten wat de wensen van de kinderen en hun ouders zijn om 

bij de activiteiten van deze organisaties aan te kunnen sluiten. U Onbeperkt keek wat de zogenoemde sociaal maatschappelijke 

toegankelijkheid is. In het onderzoek werkten zij samen met kinderen mét en zonder beperking, ouders en begeleiders. 

Een brede aanpak dus. 

Dit leidde uiteindelijk tot een rapport met aanbevelingen, waarmee het museum aan de slag gaat. 
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NOMINATIE VOOR ‘CHILDREN IN MUSEUMS AWARD 2017’ 

Het nijntje museum mocht een nominatie ontvangen voor de ‘2017 Children in Museums Award’, een samenwerking tussen Hands 

On! en de European Museum Academy. Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks door een vakjury uitgereikt aan een museum 

dat uitblinkt in creatieve en innovatieve programma’s voor kinderen. 

GROTE OVERZICHTSTENTOONSTELLING PYKE KOCH  

In november organiseerde het Centraal Museum met De wereld van Pyke Koch de eerste grote overzichtstentoonstelling sinds 

twintig jaar over deze bijzondere kunstenaar. Portret Asta Nielsen, De koorddanser III, Portret van H. M. Koch-De Geer, 

Zelfportret met zwarte band; Ze waren allemaal te zien en werden getoond naast bijzondere bruiklenen uit binnen- en buitenland 

met Koch en tijdgenoten. De tentoonstelling oogstte veel lovende kritieken. 

  

  

© Pyke Koch, De Koorddanser, foto Centraal Museum  
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MIXED MEDIA-TENTOONSTELLING MAN NEXT DOOR 

De buurman van Rob Hornstra, Kid, was 42 toen hij overleed na een turbulent leven. Kid mocht zijn zoontje niet meer zien, 

had een drugs- en alcoholprobleem en zwierf vaak rond op straat. In december presenteerde het Centraal Museum met Man Next 

Door een tentoonstelling met foto’s van Rob Hornstra over deze buurman. 

 

  

Kid en vrienden, Rob Hornstra, 2017 

Kid, Utrecht, 2007. © Rob Hornstra / Flatland Gallery 
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VERLENGING ‘GOLDEN GREEN KEY’ 

 

In 2017 is opnieuw het gouden keurmerk gehaald. Het greenteam veranderde door vertrek van medewerkers. Er is onderzocht 

of er mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame warmte uit bio energie. Het bewustwordingsproces ten aanzien 

van hergebruik van materialen bij de tentoonstellingsinrichting is goed op gang gekomen. Als voorbeeld; de wanden uit 

de Horsfield tentoonstelling zijn afgebouwd door een aantal jonge kunstenaars/ondernemers die de materialen gebruikt 

hebben voor de bouw van werkruimtes in de Vlampijpstraat. Voor 2018 zal dit ook een van de speerpunten zijn. Om dezelfde 

reden is dit jaar al gekeken in hoeverre we kunnen voldoen aan de criteria van een andere normering bij de keuring. 

Op dit moment worden we gezien als congres/vergaderlocatie, maar er is ook een norm voor musea.  
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II PUBLIEKSBEREIK 

 

In 2017 bezochten bijna 319 duizend mensen het museum. In de volgende grafieken worden enkele doorsneden getoond naar categorieën 

bezoekers.  

 

Bezoekers naar tarief 2017 2016

318.806    284.908  

66.038 ; 21%

104.438 ; 33%
118.654 ; 37%

29.676 ; 
9% Volbetalend

Korting

Abonnementen

Gratis

56.586 ; 20%

93.375 ; 33%

104.658 ; 37%

30.289 ; 10% Volbetalend

Korting

Abonnementen

Gratis

 

 

In deze grafieken is te zien dat de percentages van de diverse tariefgroepen in 2017 ongeveer gelijk zijn aan die van 2016.  

 

Bezoekers naar leeftijd 2017 2016

318.806    284.907  

232.771 ; 73%

9.109 ; 3%

7.053 ; 2%

69.873 ; 22%

Volwassenen

Studenten

Jongeren

Kinderen

204.292 ; 72%

7.485 ; 3%

6.855 ; 2%

66.275 ; 23%

Volwassenen

Studenten

Jongeren

Kinderen
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Bovenstaand schema toont de verdeling van de bezoekers over diverse leeftijdscategorieën. Het jaar 2017 toont vrijwel gelijke 

percentages als 2016. 

 

 

 

Bezoekers naar herkomst 2017 2016

107.608 ; 34%

51.779 ; 16%

151.786 ; 48%

7.634 ; 2%
Stad Utrecht

Provincie Utrecht excl  stad

Overig Nederland

Buitenland 126.625 ; 44%

45.006 ; 16%

104.511 ; 37%

8.765 ; 3% Stad Utrecht

Provincie Utrecht excl  stad

Overig Nederland

Buitenland

 

Dit schema toont de verdeling naar herkomst. In 2017 is meer bezoek uit Overig Nederland afkomstig in vergelijking tot 2016. 

Het aandeel van bezoekers uit de stad Utrecht is procentueel minder geworden. 
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In dit schema is de spreiding van het bezoek over de weekdagen weergegeven. Maandag is het museum gesloten, behalve op feestdagen 

die op maandag vallen. Dinsdag tot en met donderdag is het bezoek ongeveer gelijk. Vrijdag neemt het iets toe. Het Rietveld 

Schröderhuis heeft dan de meeste bezoekers van de week. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het huis dan ’s avonds 

is geopend. De meeste bezoekers in het Centraal Museum en het nijntje Museum komen in het weekend. Bij het Centraal museum 

komt 43 % van de bezoekers in het weekend, in het nijntje museum 41 %. 

 

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

10 uur. Het Centraal Museum heeft een piek van 14 tot 15 uur. Het Rietveld Schröderhuis is tijdens de middagpauze gesloten. 

Op vrijdagavond is het Rietveld Schröderhuis geopend. 7% van de bezoekers komt op vrijdag avond. 
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III COLLECTIE 

 

In bijlage 1 wordt een volledig overzicht gegeven van verwervingen  in 2017.  

Collectie 

Aanwinsten 

 

In 2017 is de collectie uitgebreid met ruim 450 objecten. In de bijlage Aanwinsten een compleet overzicht.  

Een bijzondere verwerving was de muntschat van ruim 300 munten die Stichting Altrecht in 2017 aan het museum schonk. Deze 

collectie was al sinds 1974 in langdurig bruikleen bij het museum, maar is nu eigendom geworden. Naar aanleiding van deze 

schenking is er een kleine presentatie ingericht over deze muntschat. 

Verder is het museum verheugd dat de tentoonstelling Uit de mode tot een aantal schenkingen heeft geleid, ook van stukken 

die soms al decennia in bruikleen waren. 

Bruiklenen 
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In 2017 zijn ruim 250 objecten uitgeleend aan circa 70 musea in binnen- en buitenland. Bijzondere bruiklenen waren de Van 

Gogh-bruikleen aan de National Gallery of Victoria in Melbourne en de bruikleen van de installatie Expecting van Pippilotti 

Rist aan Kasteel Gaasbeek, die speciaal voor deze gelegenheid door het team van de kunstenaar is aangepast aan de locatie. 

In Herford en Lodz (Polen) waren omvangrijke bruiklenen te zien in het kader van het Stijljaar. 

Overige tentoonstellingen waren van Drachten tot Winterswijk en van Italië tot China. 
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Actieplan Collectie 

 

 

Het Centraal Museum heeft in 2015 een grote subsidie gekregen van de gemeente Utrecht voor de uitvoering  van het Actieplan 

Collectie – gericht op het inlopen van achterstallig onderhoud aan de conditie, ontsluiting en bewaaromstandigheden van de 

collectie. In 2017 is het museum verder gegaan met de meest urgente restauraties van schilderijen en schilderijlijsten. Enkele 

topstukken uit de Modecollectie zijn op zaal gerestaureerd tijdens de tentoonstelling Uit de mode. De papieren collecties 

RSA en Bruna zijn verhuisd en er is een begin gemaakt met het controleren, ompakken, digitaliseren en bar coderen van de 

prenten en tekeningencollectie. Ten slotte zijn er grote stappen gemaakt in het nalopen van geïnventariseerde objecten in 

het depot en het voorbereiden van selectie en afstoting. 
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Haalbaarheidsonderzoek nieuw depot 

 

 

In 2015 heeft het Centraal Museum bij de gemeente aan de bel getrokken over de depotsituatie. Het depot is vol en zal al 

snel niet meer voldoen aan de eisen voor professionele bewaaromstandigheden die nodig zijn voor een dergelijke collectie. 

De gemeente heeft het museum in 2016 een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar verschillende scenario’s voor de toekomst. 

De resultaten hiervan zijn begin 2017 gepresenteerd. In de loop van 2017 is vervolgens een gemeentelijke projectgroep opgericht 

die het onderzoek nu verder voortzet. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 wordt een overdrachtsdossier voorbereid 

waarin de projectgroep plannen beschrijft voor een nieuw depot, in samenwerking met de afdeling erfgoed van de gemeente, 

de collectie van de provincie Utrecht en mogelijk ook andere geïnteresseerde partijen. 
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IV GREEN KEY 

 

In 2017 zijn opnieuw stappen gezet om Green Key principes verder te implementeren. In 2017 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. 

En ook bij de tentoonstellingsinrichting (hergebruik van materialen) en de verbouwing (isolatie, aanpassen/ vervangen 

luchtbehandelings- en verwarmingsinstallatie, aanpassen dak) zijn duurzame maatregelen getroffen. Een belangrijk 

aanpassing betrof het aanbrengen van zonnecellen in het nieuwe horecagebouw. 
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V COMMERCIELE ACTIVITEITEN   

Onder commerciële activiteiten worden verstaan de verkoop van winkelartikelen, het exploiteren 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.  

 

 

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 in 2016 en in 2017 is de omzet gestegen. In 2017 is de gemiddelde besteding per bezoeker gestegen ten 

opzichte van 2016. 

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. In 2017 is de omzet verder toegenomen door het grotere aantal bezoekers en de toegenomen 

besteding per bezoeker. De omzet minus de directe kosten van het café is in 2017 positief in tegenstelling tot de voorgaande 

jaren. 

Bij Evenementen is de omzet iets hoger dan in 2016, maar nog niet op het niveau van 2015. Doordat aandacht is besteed aan 

kostenreductie is het resultaat wel beter dan in 2016. 
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VI HET ONTWIKKELEN VAN DE ORGANISATIE  

In 2017 is opnieuw veel aandacht besteed aan het opleiden en trainen van medewerkers. Vooral ‘time management’ en ‘Getting 

things done’ waren populaire trainingen. 

Daarnaast volgden verschillende medewerkers automatiseringstrainingen en werd aandacht besteed aan luchtvrachtoefeningen. 

Alle museumdocenten werden opgeleid om als rondleider de  ‘I ask methode’ te kunnen toepassen. Binnen Commerciële Zaken werd 

speciaal aandacht besteed aan HACCP en sociale hygiëne. En binnen P&I aan het schrijven van webteksten, werken met Photoshop 

en Illustrator en de afdeling Educatie werd ondersteund om hun beleidsplan beter te structureren en daarbij een andere wijze 

van werken toe te passen. Ook werden enkele medewerkers individueel gecoacht. 

 

In 2017 zijn voorbereidingen gestart voor een museumbrede Hostmanship training die vrijwel alle afdelingen van het museum 

zal betrekken. Deze training start in het tweede kwartaal van 2018. 

 

In de zomer van 2017 is opnieuw een Medewerkerstevredenheids-onderzoek/ Werkdruk meting uitgevoerd. Deze werd voor het eerst 

ook onder de grote groep vrijwilligers gehouden. Dit levert een score van 7,1 voor de algemene tevredenheid. In 2014 was 

dit 7,2. De werkdruk is iets afgenomen.  

De belangrijkste aandachtspunten vanuit het rapport,  alhoewel deze ook nog voldoende scoren,  betreffen de samenwerking tussen 

afdelingen en de interne communicatie. 

 

Ook werd in 2017 gewerkt aan een strategisch personeelsplan. Dit plan is een eerste stap om te komen tot een strategisch 

leeftijdsfasebewust personeelsbeleid.  

Daarnaast werd het opleidingsplan voor 2018-2019 gerealiseerd en is invulling gegeven aan de nieuwe Arbowetgeving.  

 

De functiedocumenten zijn opnieuw getoetst op actualiteit en zo nodig aangepast. Voor een deel hiervan zal dit nog doorlopen 

in 2018. Alle functiedocumenten worden eveneens opnieuw gewaardeerd. 

 

Personele bezetting en ziekteverzuim 

Als gevolg van verloop door ontslag op eigen verzoek door de medewerker zijn er in 2017 13 vacatures ontstaan. Daarnaast 

werd voor 5 nieuwe functies een werving en selectieprocedure gestart. Tevens is vacatureruimte ontstaan ten gevolge van 

uitbreiding van de formatieve uren van 1 functie waarop 2 medewerkers zijn aangenomen. Ook in 2017 zijn geen vacatures ontstaan 

als gevolg van natuurlijk verloop in verband met de AOW leeftijd. Aan het einde van het jaar waren 13 vacatures ingevuld.  
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Het aantal in 2017 in dienst zijnde medewerkers met een arbeidsovereenkomst met het Centraal Museum is ten opzichte van 2016 

in 2017 licht gedaald van 101 naar 98 medewerkers. 

In 2016 zijn 12 medewerkers in dienst geweest voor tijdelijke klussen, zonder uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

tijd. In 2017 is dit aantal gestegen naar 16 medewerkers.  

In 2017 is ten opzichte van 2016 het aantal vrijwilligers gelijk gebleven, ruim 100 personen, de meeste vrijwilligers werken 

bij de Entree van het museum en het nijntjemuseum. 

In 2016 waren 62 medewerkers gedetacheerd via Driessen, in 2017 waren dat 64 medewerkers. Horeca en Evenementen van de afdeling 

Commerciële Zaken heeft nog steeds de meeste detacheringskrachten. 

Het aantal stagiaires in 2017 was 33, een vermeerdering ten opzichte van 2016 waarin er 20 stagiaires in dienst waren.  

Het ziekteverzuim is in 2017 gedaald naar 5,66 % exclusief zwangerschapsverlof. Het ziektepercentage van 2016 was 5,97 % 

exclusief zwangerschap. De verlaging is hoofdzakelijk veroorzaakt door beëindiging van het verzuim van langdurig ziek gemelde 

medewerkers in de loop van 2017. 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 ziek zijn. 

 

Ondernemingsraad  

De ondernemingsraad bestaat uit 4 leden. In 2017 heeft de Ondernemingsraad 6 maal in een overlegvergadering met de zakelijk 

directeur (als bestuurder WOR) vergaderd. In deze vergaderingen zijn onderwerpen besproken als flexbeleid, vrijwilligersbeleid, 

MTO/ werkdruk onderzoek, screeningsbeleid, RI&E, de regeling Agressie en geweld en screeningsbeleid.  

Ook sprak zij met een delegatie uit de Raad van Toezicht en maakte ze kennis met de nieuwe artistiek directeur. 

In de zomer 2017 werd het Vrijwilligersplatform opgericht. Het vrijwilligersplatform vertegenwoordigt de belangen van de 

vrijwilligers binnen het museum en vormt een klankbordgroep voor de ondernemingsraad. Eén maal per jaar vergadert dit platform 

met de zakelijk directeur. Dit jaar vond dit plaats in september. 

De ondernemingsraad heeft in 2017 het bijzondere initiatief genomen om een netwerk ondernemingsraden musea op te richten. 

Enkele keren per jaar komen de ondernemingsraden uit o.a. het Rijksmuseum, het Teylers Museum, het Nationaal Museum 

Wereldculturen, het Spoorwegmuseum, het Bonnefantenmuseum, het Frans Hals Museum en De Hortus Amsterdam. 
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VII EEN GOED FINANCIEEL RESULTAAT EN RESERVERINGEN   

Het museum heeft een goed jaar achter de rug. Dat heeft geresulteerd in een goed financiële resultaat. Daardoor is het mogelijk 

om een reservering te doen voor grote tentoonstellingen in 2018 en de herinrichting van de opstelling van het nijntje museum 

in 2020. Daarnaast biedt het resultaat de mogelijkheid een reservering te doen met als doel de ambities voor aankopen in 

de komende jaren te realiseren.   

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

kredietfaciliteit. Van deze kredietfaciliteit heeft het museum gebruik gemaakt om de investeringen in de verbouwing te 

financieren. Ultimo 2017 is 1,5 miljoen euro aan krediet opgenomen 

 

 

VOORUITBLIK 2018 

In de eerste maanden van 2018 zal de succesvolle tentoonstelling ‘De wereld van Pyke Koch’ nog veel bezoekers trekken. In 

de eerste maand zagen ruim 16.000 mensen deze tentoonstelling. 

Op 21 april opent een grote overzichtstentoonstelling over Jan Taminiau. Naast fraaie kledingstukken (uit eigen collectie, 

maar ook met bijzondere bruiklenen uit privéverzamelingen) vervult het ontwerp- en denkproces van Taminiau een hoofdrol. 

Op welke wijze beïnvloeden inspiratiebronnen in mode, fotografie, design en kunst zijn couturestukken? Bekende Nederlandse 

stylist en tentoonstellingsmaker Maarten Spruyt staat garant voor de sensationele vormgeving.  

 

© Ontwerp Jan Taminiau 

 

Van 22 september tot en met 18 november vindt de Line up plaats, waarin de rijke tekeningencollectie uit de twintigste eeuw 

met gastconservator Robbie Cornelissen een nieuwe dimensie krijgt. We laten werken van zowel gearriveerde als beginnende 
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kunstenaars zien, waarbij de handeling van het tekenen centraal staat.  

 

Op 15 december opent een van de meest ambitieuze tentoonstellingen uit de geschiedenis van het Centraal Museum: Utrecht, 

Caravaggio en Europa. De tentoonstelling volgt de Utrechtse Caravaggisten Gerrit van Honthorst, Dirck van Baburen en Hendrick 

ter Brugghen op hun avontuur naar het Rome van Caravaggio. Niet alleen zijn de absolute topstukken van de Utrechtse Caravaggisten 

geselecteerd, ook is het voor het eerst dat de andere Europese navolgers van Caravaggio in Nederland worden getoond. Met 

ruim 72 schilderijen – veelal bijzondere internationale bruiklenen – is het een tentoonstelling van formaat. Het Gieskes 

Strijbis fonds zegde in december jl. een forse financiële ondersteuning voor de dekking van de kosten voor de bruiklenen 

van deze tentoonstelling toe, waarmee het nu vrijwel zeker is dat we tentoonstelling in de gewenste optimale vorm kunnen 

realiseren.   

 

 

 

 

Ook verwachten we dat ook in 2018 weer vele jonge bezoekers met hun ouders en/of grootouders het nijntje museum weten te 

vinden. Mede door het overweldigende succes van de afgelopen twee jaar onderzoeken we of een uitbreiding van het nijntje 

museum mogelijk is. Dit onderzoek moet in 2018 leiden tot een concreet plan.  

 

Daarnaast werken  we  in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht aan een voorstel voor een nieuw te bouwen depot of het 
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verbeteren van het huidige. Onze voorkeur gaat er naar uit dit samen met andere museale partners te realiseren  

 

Naast deze en vele andere activiteiten wordt in 2018 verder gewerkt aan de vernieuwde artistieke koers welke meer en meer 

zichtbaar wordt in de programmering van 2018 en 2019.   

 

We bouwen voort op de successen van de afgelopen jaren met de aangescherpte profilering, de verbouwing en de substantiële 

bezoekersvermeerdering. Het museum is op veel fronten op orde. We verleggen de blik nu naar buiten waarbij het niemand 

meer mag ontgaan dat we dè bruisende plek van Utrecht zijn die je niet mag missen.  

 

TOT SLOT 

We bedanken iedereen die aan onze activiteiten in het afgelopen jaar heeft bijgedragen en noemen in het bijzonder de Gemeente 

en Provincie Utrecht, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de BankGiro Loterij, Rabobank, Mercis bv, de Van Baaren Stichting,  

de Pyke Koch Stichting en alle bruikleengevers die hebben gezorgd dat we onze tentoonstellingen nog meer verdieping konden 

geven.  

Daarnaast zijn we dankbaar voor de steun van het KF Hein Fonds, het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland 

en Utrecht, het VSB Fonds, Fonds 21, Stichting Zabawas, Fonds voor Cultuurparticipatie, Elise Mathilde Fonds, het Fentener 

van Vlissingen Fonds, Google, Ridderlijke Duitsche orde Balije van Utrecht, Utrechts Centrum voor de Kunsten, Jaarbeurs Utrecht, 

the Getty Foundation, Siemens en de Kostuumvereniging.  

 

De volgende musea hebben in het kader van het De Stijl jaar tentoonstellingen overgenomen:  

Ōita Prefectural Art Museum, Oita, Japan,  

MARTa Herford Museum, Herford Duitsland en  

Muzeum Sztuki, Lodz, Polen. 

 

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

toezicht, de leden van ambassadeursclub De Spil, de bestuursleden van de Samenwerkende Utrechtse Musea (SUM) en de CM vriendenclub 

voor haar betrokkenheid en bijdrage aan de resultaten van het Centraal Museum.  

 

Dank! Zonder uw hulp hadden we vele activiteiten en projecten niet kunnen realiseren.  
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Utrecht, 27 maart 2018 

 

 

Marco Grob en Bart Rutten 

Directie Centraal Museum   
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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), mr. Monique Commelin (secretaris), prof. dr. Rosemarie Buikema, 

Hans Pieters, dr. Renée Steenbergen, en prof. dr. Micha de Winter. Er zijn in 2017 geen mutaties geweest. De leden van de 

RvT ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) voor aanwezigheid van €256 per keer (voorzitter €316), met een maximum van zes 

keer per jaar. 

 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht CM 

datum 

aantreden 

datum 

aftreden 

 
Koen Perik 9-11-2012 9-11-2020 

Micha Winter 9-11-2012 9-11-2020 

Renée Steenbergen 9-11-2012 9-11-2020 

Hans Pieters 4-6-2013 4-6-2021 

Rosemarie Buikema 22-1-2014 22-1-2018 

Monique Commelin 8-4-2014 8-4-2018 

 

 



39 
 

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 

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:  

 Hoogleraar Pedagogiek Universiteit Utrecht 

 Bijz. Lector HU 

 Lid RVT Kindertelefoon 

 Lid Bestuur Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven 

 Voorzitter Commissie Onderzoek geweld Jeugdzorg 
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Terugblik 

In 2017 vergaderde de RvT vijf keer mét, en meerdere malen zonder de directie. Strategie en realisatie van doelstellingen, 

risicobeheer, de financiële situatie en de evaluatie van lopenede en afgeronde tentoonstellingen waren vaste vergaderthema’s.  

 

De nieuwe artistiek directeur Bart Rutten trad op 1 mei aan. Ruim een half jaar na zijn aantreden heeft hij op verzoek van 

de RvT in een aparte bijeenkomst zijn plannen voor de komende 5 jaar nog eens uitgebreid uit de doeken gedaan. De RvT heeft 

veel vertrouwen in de koers die Rutten heeft ingezet waarbij enerzijds zorgvuldig wordt aangesloten bij lopend beleid en 

tegelijkertijd de vensters naar globale ontwikkelingen wijder opengezet worden. Ook de wijze waarop objecten en stijlen zowel 

diachroon als synchroon worden benaderd ervaart de RvT als vernieuwend en gewenst. De intentie om de collectie te verbinden 

met tendensen als decolonialisering en regionale en nationale diversiteit is gepast en adequaat in de context van globale 

ontwikkelingen in de museumwereld. Een aantal leden van de RvT heeft contact gehad met de ondernemingsraad en de wisseling 

in de directie is ook bij het personeel goed verlopen.  

  

Het kalenderjaar 2017 werd naast het aantreden van de nieuwe artistiek directeur gekenmerkt door een aantal grote, goed bezochte 

en goed besproken tentoonstellingen zoals Leve de Stijl, Uit de Mode en de Utrechtse kunstenaar Pyke Koch. Deze tentoonstellingen 

materialiseerden de strategie van het museum om het erfgoed van Utrecht te verbinden met globale ontwikkelingen in kunst 

en cultuur. De populariteit van het nijntje Museum is onverminderd. De bezoekersaantallen zijn weer verder opgelopen naar 

319.000.  

  

De plannen voor de uitbreiding van het nijntje Museum worden door de RvT nauwlettend gevolgd.  

  

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 en het aankoopfonds. 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 zeer hoge bezoekersaantallen en constateert dat de directie en het team van 

museummedewerkers met enthousiasme verder werken aan de ontwikkeling van het museum. 
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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 50                     60                     

Gebouwen 518                    524                    

Verbouwingen 5.977                 4.114                 

Installaties 488                    453                    

ICT voorzieningen 21                     41                     

Activa in uitvoering 299                    2.572                 

7.353                 7.764                 

B] Langlopende vorderingen 2                       2                       

Vlottende activa

C] Voorraden 135                    113                    

D] Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 78                     131                    

Omzetbelasting 225                    278                    

Overige vorderingen 945                    582                    

Overlopende activa 440                    277                    

1.687                 1.269                 

E] Liquide middelen 679                    474                    

TOTAAL ACTIVA 9.857                 9.622                 

Bedragen afgerond op € 1.000 €

31-12-201631-12-2017
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PASSIVA

F] Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve 1.582                 1.684                 

1.582                 1.684                 

G] Bestemmingsreserves

Verzelfstandigingskorting 704                    563                    

Tentoonstellingen 909                    368                    

1.613                 931                    

H] Bestemmingsfondsen

Suppletiesubsidie 263                    280                    

Bestemmingsfondsen 2.541                 2.185                 

2.804                 2.465                 

I] Voorzieningen

Jubilea 67                     78                     

Onderhoud gebouwen 357                    198                    

424                    276                    

J] Langlopende schulden

Leningen 1.540                 2.550                 

1.540                 2.550                 

K] Kortlopende schulden

Crediteuren 946                    519                    

Vooruitontvangen subsidies 224                    339                    

Nog te betalen 241                    351                    

Lening (aflossingsverplichting) 10                     10                     

Reservering vakantiegeld 139                    142                    

Reservering verlofuren 106                    118                    

Loonheffing en pensioenpremies 228                    237                    

1.894                 1.716                 

TOTAAL PASSIVA 9.857                 9.622                 

31-12-2017 31-12-2016
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3.2 Baten en lasten 

Bedragen afgerond op € 1.000 €

BATEN  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten

11] Omzet museumbezoek 1.181                          1.860                            1.309                          

12] Omzet museumwinkels 552                            735                               595                             

13] Omzet restaurant 335                            415                               310                             

Overige inkomsten

14] Omzet bruiklenen en beeldmateriaal 68                              112                               102                             

15] Overige inkomsten 29                              122                               167                             

Indirecte opbrengsten

16] Omzet evenementen 420                            426                               403                             

17] Overige indirecte opbrengsten 36                              82                                70                              

Totaal opbrengsten 2.621                          24% 3.752                            30% 2.957                          

Bijdragen

18] Subsidie provincie -                             -                               -                             

19] Subsidie gemeente

Exploitatiesubsidie 7.326                          67% 7.326                            58% 7.161                          

Subsidie tbv incidentele doelen -                             0% -                               0% 750                             

Overige bijdragen private middelen

20] Subsidies fondsen e.d. 1.002                          9% 1.540                            12% 1.967                          

Totaal Bijdragen 8.328                          8.865                            9.878                          

TOTAAL BATEN 10.948                        12.617                          12.835                         
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LASTEN  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Beheerlasten

Beheerlasten personeel

21] Beheerlasten personeel 1.983                          1.910                            2.033                          

Beheerlasten materieel

22] Huisvesting 1.789                          1.822                            1.814                          

23] Afschrijvingen 554                            558                               524                             

24] Bedrijfsvoeringskosten beheer 493                            607                               512                             

25] Projectmatige kosten 130                            84                                110                             

Totaal beheerlasten 4.949                          4.980                            4.993                          

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel

31] Activiteitenlasten personeel 3.209                          3.232                            3.011                          

Activiteitenlasten materieel

32] Commerciële activiteiten 652                            820                               731                             

33] Collectiebeheer 225                            208                               237                             

34] Aankopen 430                            441                               408                             

35] Tentoonstellingen 1.180                          1.132                            1.390                          

36] Publiek en informatie 217                            403                               518                             

37] Bedrijfsvoeringskosten activiteiten 71                              81                                73                              

38] Projectmatige activiteiten 500                            360                               756                             

Totaal activiteitenlasten 6.486                          6.678                            7.123                          

TOTAAL LASTEN 11.435                        11.658                          12.117                         
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RESULTAAT  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

TOTAAL BATEN 10.948                        12.617                          12.835                        

TOTAAL LASTEN 11.435                        11.658                          12.117                        

41] Saldo uit gewone bedrijfsvoering -487                           959                               718                             

42] Saldo rentebaten / - lasten -100                           -39                               -77                             

RESULTAAT VOOR BESTEMMING (baten - lasten) -587                           919                               642                             

43] Mutaties bestemmingsreserves  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Continuiteitsreserve -158                           -102                             -                             

Best.reserve tentoonstellingen 40                              541                               27                              

Best.reserve overplaatsbaar personeel -                             -                               -77                             

Best.reserve jubilea -                             -                               -4                               

Best.reserve liquiditeit -18                             -18                               -18                             

Best.reserve verzelfstandigingskorting 141                            141                               141                             

Best.reserve Actieplan collectie -500                           -35                               741                             

Fonds Rietveld Schröderhuis 5                                5                                  5                                

Fonds Van Baarencollectie 3                                3                                  3                                

Best.fonds collectie uitbreiding+instand -100                           383                               -177                           

MUTATIES (stortingen - onttrekkingen) -587                           919                               642                             

VRIJ TE BESTEMMEN RESULTAAT -0                               -0                                 0                                



3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

De stichting Centraal Museum 

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

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

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

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

Museum,  Rietveld; 

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

aan  de  stichting  in bruikleen  gegeven collecties;   

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

alles  in de  ruimste  zin van  het  woord. 

 

Uitgangspunten 

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

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

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

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

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

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

(e) Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  

 

Schattingen  

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

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

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

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

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

stichting volgt de richtlijn 640 voor organisaties zonder winstoogmerk. Daarbij volgt de jaarrekening de bepalingen conform 
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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.  

 

Eigen vermogen 
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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. 

 

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

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

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

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

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

stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

Ultimo 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.  

 

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

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

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

 

Giften  

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

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

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

 

Belastingen  

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

 

A] Materiele vaste activa afschrijvingsperiode 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Kunstcollectie 10 jaar 50                         -10                        60                         

Gebouwen 40 jaar 518                       -6                         524                       

Verbouwingen 20 jaar 5.977                     1.863                     4.114                     

Installaties 10 jaar 488                       35                         453                       

ICT voorzieningen 5 jaar 21                         -21                        41                         

Activa in uitvoering 299                       -2.273                   2.572                     

7.353                    -411                      7.764                     

Gebouwen 

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

 

Verbouwingen  

Verbouwingen

oorspronkelijke

investering

boekwaarde

31-12-2016

(des-)

investering

2017

afschrijving

2017

cum afschrijving

31-12-2017

boekwaarde

31-12-2017

Renovatie natuursteengevel 545                          7                              7                              545                           -                           

Rietveldvleugel 567                          85                            41                            524                           43                            

Renovatie 1999 Centraal Museum (fase 2) 2.033                       176                           155                           2.013                        20                            

Stallen 681                          174                           40                            546                           135                           

Gebouwen depot 2009 212                          198                           2                              17                            195                           

Tuinzaal 878                          817                           32                            93                            785                           

Tuin 320                          -                           320                           11                            11                            309                           

Brug, Stallen, 1.347                       1.301                        47                            92                            1.255                        

Entree, kapel Refter 1.402                       1.355                        44                            91                            1.312                        

Horeca 903                          903                           30                            30                            873                           

Nijntje museum 787                          787                           26                            26                            760                           

Zolder 1920 vleugel 300                          300                           10                            10                            290                           

subtotaal Verbouwingen 13.047                     4.114                        2.309                        446                           7.070                        5.977                         



53 
 

Installaties 

Installaties

oorspronkelijke

investering

boekwaarde

31-12-2016

(des-)

investering

2017

afschrijving

2017

cum afschrijving

31-12-2017

boekwaarde

31-12-2017

Installaties depot 2009 313                          110                           35                            237                           75                            

Installaties 2007 22                            2                              2                              22                            -                           

Beveiligingsvoorzieningen 2010-2012 40                            26                            4                              17                            22                            

Beveiligingsvoorzieningen 2012-2014 272                          226                           24                            71                            201                           

Inventaris Tuinzaal 107                          89                            10                            28                            79                            

LED verlichting 120                          120                           10                            10                            110                           

subtotaal Installaties/machines/inventaris 880                          453                           120                           85                            392                           488                            

 

ICT voorzieningen 

ICT voorzieningen

oorspronkelijke

investering

boekwaarde

31-12-2016

(des-)

investering

2017

afschrijving

2017

cum afschrijving

31-12-2017

boekwaarde

31-12-2017

D056 Servers + Citrix systeem 104                          41                            21                            83                            21                             

 

Materiële vaste activa in aanbouw 

Activa in uitvoering

boekwaarde

31-12-2016

(des-)

investering

2017

afschrijving

2017

cum afschrijving

31-12-2017

boekwaarde

31-12-2017

Herinrichting Fase 1 Tuin 320                           -320                         -                           -                           

Herinrichting Bouwstroom IV (Horeca) 894                           -894                         -                           -                           

Herinrichting Bouwstroom V Dick Brunahuis 781                           -781                         -                           -                           

Bouwstroom VI (Zolder informatiecentrum) 301                           -301                         -                           -                           

Beveiligingsvoorzieningen 2016 - 2018 155                           45                            -                           200                           

LED verlichting 120                           -120                         -                           -                           

Hardware 99                            -                           99                            

subtotaal In uitvoering 2.572                        -2.273                       -                           -                           299                            



54 
 

 

De projecten waarbij een negatief bedrag staat in de kolom desinvestering zijn per 1-1-2017 geactiveerd. 

 

B] Langlopende vorderingen 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Waarborgsom 2                           -                        2                           

2                           -                        2                            

 

C] Voorraden 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Emballage 1                           -0                         1                           

Courante voorraad museumwinkels/restaurant 134                       22                         112                       

135                       22                         113                        
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D] Vorderingen en overlopende activa 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Debiteuren 78                         -54                        131                       

Debiteuren 78                         -54                        131                       

Omzetbelasting 225                       -54                        278                       

Omzetbelasting 225                       -54                        278                       

Subsidies 628                       84                         545                       

Rente -                        -4                         4                           

Overige bedragen 317                       284                       33                         

Overige vorderingen 945                       364                       582                       

Vooruitbetaalde kosten 391                       153                       239                       

Nog te factureren of incasseren -0                         -0                         0                           

Voorschotten 9                           5                           4                           

Kruisposten 0                           -0                         0                           

Sealbags en Creditcard betalingen 39                         5                           34                         

Overlopende activa 440                       163                       277                       

1.687                    419                       1.269                     

De post Subsidie per 31-12-2017 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 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Kas 17                         2                           15                         

Bankrekeningen 663                       204                       459                       

Spaarrekeningen 0                           0                           0                           

679                       206                       474                        

PASSIVA 

 

F] Continuïteitsreserve 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Continuïteitsreserve 1.582                     -102                      1.684                      

 

G] Bestemmingsreserves 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Verzelfstandigingskorting 704                       141                       563                       

Tentoonstellingen 909                       541                       368                       

1.613                    682                       931                        

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 2017 is 457 k€ extra toegevoegd aan deze reserve met het oog op een grote tentoonstellingen in 2018. De specificatie van 

deze mutatie is in de volgende tabel opgenomen. De reserve is op 31-12-2017 909 k€. 
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Berekening mutatie reserve Tentoonstellingen

Lasten tentoonstellingen 1.180                        1.132                  

    tentoonstellingsprojecten

    vaste opstelling

Baten tentoonstellingen 1.220                        1.216                  

   bijdragen fondsen

   omzet

   bijdrage CM tentoonstellingsprojecten

   bijdrage CM vaste opstelling

Extra storting 457                    

Mutatie reserve tentoonstellingen 40                            541                    

1.130                                  

50                                      86                                   

1.046                              

586                                 

86                                   

500                                 

 Begroting 2017 Realisatie 2017

670                                     

500                                     

50                                      

-                                     44                                   

 

 

 

H] Bestemmingsfondsen 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Suppletiesubsidie 263                       -18                        280                       

Bestemmingsfondsen 2.541                     357                       2.185                     

2.804                    339                       2.465                     

 

Suppletiesubsidie 

De suppletiesubsidie is in zijn geheel in 2013 uitgekeerd. De suppletiesubsidie bevatte ook een voorschot van 350 k€ in verband 

met de liquiditeit dat gedurende 20 jaar vrijvalt ten gunste van de exploitatie. Het saldo op 31-12-2017 bestaat uit 15 termijnen 

van 17,5 k€. 

 

Bestemmingsfondsen 

De onderliggende posten van de Bestemmingsfondsen zijn in de volgende tabel gespecificeerd. 
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Bestemmingsfondsen 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Uitbreiding en instandhouding collectie 1.001                     383                       618                       

Best.reserve Actieplan collectie 1.296                     -35                        1.331                     

Rietveld Schröderhuis 156                       5                           151                       

Van Baarencollectie 89                         3                           86                         

2.541                     357                       2.185                      

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 de volgende tabel is een berekening van de mutatie opgenomen. Hierbij is 

rekening gehouden met een extra storting van 300 k€ voor de ambitie om een aankoop te doen. 

 

Berekening mutatie reserve Collectie  Begroting 2017 Realisatie 2017

Lasten aankopen 420                           441                    

Baten aankopen 420                           525                    

   bijdragen derden

   omzet

   bijdrage CM

Extra storting 300                    

Mutatie reserve Collectie -                           383                    

100                                 90                                      

-                                     12                                   

330                                     413                                 

 

 

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 (die eigendom is van de gemeente Utrecht) in optimale staat te brengen. In 2015 en 2016 

is per jaar 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 van het Actieplan opgenomen. 

 

Rietveld Schröderhuis 

Door derden is dit bestemmingsfonds ingesteld voor het Rietveld Schröderhuis. De opbrengst van dit fonds is bestemd voor 
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onderhoud aan het huis en wordt jaarlijks toegevoegd aan dit fonds. Ten behoeve van het onderhoud kunnen bedragen hieraan 

worden onttrokken. In 2017 is 5 k€ toegevoegd aan het fonds dat is 4% van de stand op 31-12-2016. 

 

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 2017 is 3 k€ toegevoegd aan het fonds dat is 4% van de stand op 31-12-2016. 

 

I] Voorzieningen 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Voorziening Jubilea 67                         -11                        78                         

Egalisatie onderhoud 357                       159                       198                       

424                       148                       276                        

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 2015-2054 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 2017 is minder besteed dan het gemiddelde bedrag. Daardoor neemt de voorziening toe met het verschil. 
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J] Langlopende schulden 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Lening gemeente Utrecht 1.500                     -1.000                   2.500                     

Lening Studio Makkink & Bey BV 40                         -10                        50                         

1.540                    -1.010                   2.550                     

 

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

gesteld. 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. 

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 31-12-2017 mutaties 31-12-2016

Crediteuren 946                       428                       519                       

Vooruitontvangen subsidies 224                       -115                      339                       

Nog te betalen 241                       -111                      351                       

Lening (aflossingsverplichting) 10                         -                        10                         

Reservering vakantiegeld 139                       -4                         142                       

Reservering verlofuren 106                       -11                        118                       

Loonheffing 181                       -11                        193                       

Pensioenpremie 47                         2                           45                         

1.894                    178                       1.716                     
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Specificatie vooruit ontvangen subsidies

Organisatie Bestemming 31-12-2017

j. paul getty trust Rietveld Schröderhuis 65                         

mondriaan Opdracht v d Broeck 16                         

mondriaan Aankopen 2018 113                       

mondriaan onderzoek tent. 2018 15                         

siemens tentoonstelling 2018 2                           

rdo balije restauraties 14                          

 

Lening 

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

 

Reservering vakantiegeld 

Over de periode juni tot en met december 2017 opgebouwde rechten op vakantiegeld. 

 

Reservering verlofuren 

De rechten van medewerkers op verlofuren per ultimo 2017. 

 

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 2018 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 
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kunnen worden gedaan tot een maximum van  4.700 k€. Op 31-12-2017 is het saldo 1.500 k€. 

 

Verstrekte opdrachten 

Voor diverse activiteiten is voor een bedrag van 205 k€ opdracht verstrekt.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

11] Omzet museumbezoek  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Tickets 742                                 948                         757                             

Vergoeding museumkaartbezoek 358                                 792                         474                             

Rondleidingen 41                                   68                            37                               

Audiotours 41                                   51                            41                               

Overige -                                  0                              0                                 

subtotaal 1.181                             1.860                      1.309                          

 

De omzet over 2017 is voor alle groepen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door meer bezoekers dan begroot. Vergoeding 

museumkaartbezoek is meer dan begroot door een nabetaling over 2016, meer bezoekers en een hogere vergoedingspercentage over 

2017. Er wordt door Museumkaart 68% uitgekeerd, dat is in geld uitgedrukt bijna 2 ton meer. 

 

12] Omzet museumwinkels  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Boeken 77                                   105                         80                               

Kaarten 33                                   40                            34                               

Overige winkelartikelen 312                                 433                         321                             

Museumkaartverkoop 129                                 156                         159                             

subtotaal 552                                 735                         595                             

 

Bij alle artikelgroepen is de omzet hoger dan begroot door meer bezoekers.  

 

13] Omzet restaurant  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Café Centraal 335                                 415                         310                             

subtotaal 335                                 415                         310                             
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Ook in het restaurant leidt de toename van het bezoek tot een hogere omzet. 

 

14] Omzet bruiklenen en beeldmateriaal  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Bruiklenen 55                                   96                            90                               

Beeldmateriaal 13                                   16                            12                               

subtotaal 68                                   112                         102                             

 

De omzet is vergelijkbaar met 2016 en hoger dan begroot. 

  

15] Overige inkomsten  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Doorberekende kosten/toeslagen/presentaties/workshops -                                  75                            137                             

Restauratie derden -                                  -                          1                                 

Vriendencontributies 4                                     5                              7                                 

Deelname HKU -                                  1                              -                             

Presentaties/advies/werkzaamheden conservatoren 25                                   41                            22                               

subtotaal 29                                   122                         167                             

 

Doorberekende kosten hebben betrekking op de tentoonstelling Craigie Horsefield doorbelast aan Fondazione Museo d'arte della 

SvizzeraI en een tentoonstellingsfee van Rietvelds Meesterwerk doorbelast aan Marta Herfold Gmbh. Ook zijn hierin opgenomen 

de educatie kosten die zijn doorberekend aan de SUM (Samenwerkende Utrechtse Musea). In deze tabel staan de inkomsten, de 

kosten zijn onder de Lasten geboekt. 

De werkzaamheden Conservatoren betreft de jaarlijkse bijdrage van Mercis voor de conservator voor de Dick Brunacollectie 

en een eenmalige vergoeding van de Jaarbeurs voor de conservator Stadsgeschiedenis in verband met het realiseren van een 

jaarbeurs tentoonstelling. 
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16] Omzet evenementen  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Omzet evenementen 420                           426                    403                       

subtotaal 420                           426                    403                        

 

Dit betreft externe omzet. Van interne evenementen zoals openingen van tentoonstellingen worden de kosten doorbelast aan 

de interne afnemer. Deze doorbelasting wordt in mindering gebracht op de kosten. 

 

17] Overige indirecte opbrengsten  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Schadevergoedingen -                                  23                            12                               

Terugontvangen energiebelasting 1                                     25                            18                               

Doorberekende energie- en servicekosten depot 16                                   21                            17                               

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

Dienstverlening derden 0                                     0                              0                                 

Dienstverlening derden 4                                     5                              4                                 

Omzet personeelskantine 14                                   7                              10                               

subtotaal 36                                   82                           70                                

 

Diverse schadevergoedingen zijn ontvangen, onder andere voor nijntje (Sarkis) en een pendule.  

Bij energiebelasting is een teruggaaf verwerkt. 

 

 

 

19] Subsidie gemeente  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Exploitatiesubsidie 7.326                              7.326                      7.161                          

Subsidie tbv incidentele doelen -                                  -                          750                             

subtotaal 7.326                             7.326                      7.911                          
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De Subsidie tbv incidentele doelen in 2016 is een bijdrage van de gemeente Utrecht aan het Collectieplan. In 2015 en in 2016 

is hiervoor in beide jaren 750 k€ bijgedragen. Het niet bestede deel is in een bestemmingsreserve gestort. 

 

20] Subsidies fondsen e.d.  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

T.b.v. tentoonstellingen 670                           586                    798                       

T.b.v. aankopen 330                           413                    428                       

T.b.v. overig 2                              541                    742                       

subtotaal 1.002                        1.540                  1.967                     

 

De subsidies voor tentoonstellingen betreft vooral de drie grote tentoonstellingen in 2017 De Stijl, Uit de mode en Pyke 

Koch. 

De subsidies voor aankopen betreft Mondriaanfonds en Bank Giro Loterij. 

De subsidie voor overige projecten betreft in hoofdzaak een bijdrage van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor diverse 

projecten in het kader van het jaar van de Stijl. Deze subsidie wordt in 2017 in de exploitatie geboekt omdat de kosten in 

dit jaar worden gemaakt. Andere subsidies binnen de groep overig zijn voor educatieve projecten.  

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

gesteld aan het museum voor een waarde van 210 k€. Dit is hier als subsidie opgenomen en onder post 36 zijn de lasten opgenomen. 

 

21] Beheerlasten personeel  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Salariskosten medewerkers 1.197                              1.183                      1.202                          

Sociale lasten medewerkers 305                                 337                         302                             

Uitzendkrachten 402                                 338                         421                             

Interne verrekening -                                  3                              -                             

Materiele personeelskosten 79                                   50                            107                             

Subtotaal 1.983                             1.910                      2.033                          

 

Dit betreft personeelskosten van medewerkers die niet direct met activiteiten bezig zijn, maar indirecte taken hebben. De 
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kosten van uitzendkrachten zijn lager dan begroot bij Beveiliging. Onder de beheerlasten personeel vallen ook de kosten van 

bezoldiging van bestuurders en Raad van Toezicht. In de volgende tabel zijn deze gespecificeerd. 

 

Bezoldiging bestuurders en Raad van Toezicht 

 

Naam Functie Periode

 Beloning

2017 

 Onkosten-

vergoeding 2017 

 Pensioen-

voorziening 2017 

 Beloning

2016 

 Onkosten-

vergoeding 2016 

 Pensioen-

voorziening 2016 

Edwin Jacobs Algemeen Directeur onbepaalde tijd 36 uur/week

(beëindigd op 31-12-2016)

107.735              14.497                

waarvan bruto salaris 92.334                

Bart Rutten Artistiek directeur vanaf 1 mei 2017

onbepaalde tijd 36 uur/week

58.434                9.678                  

waarvan bruto salaris 55.512                

Marco Grob Zakelijk Directeur gehele jaar 

onbepaalde tijd 36 uur/week

110.792              16.770                103.831              14.308                

waarvan bruto salaris 93.891                87.965                

Rosemarie Buikema lid Raad van Toezicht gehele jaar 2017 lid RvT 1.325                  93                      1.536                  147                    

Monique Commelin lid Raad van Toezicht gehele jaar 2017 lid RvT 1.280                  93                      1.536                  93                      

Koen Perik voorzitter Raad van Toezicht gehele jaar 2017 lid RvT 2.043                  93                      1.896                  345                    

Hans Pieters lid Raad van Toezicht gehele jaar 2017 lid RvT 1.280                  93                      1.536                  93                      

Renée Steenbergen lid Raad van Toezicht gehele jaar 2017 lid RvT 1.649                  93                      1.536                  203                    

Micha de Winter lid Raad van Toezicht gehele jaar 2017 lid RvT 1.024                  93                      1.536                  93                       

 

 

 

 

22] Huisvesting  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Huur 538                                 532                         530                             

Energie 272                                 264                         260                             

Onderhoud 734                                 741                         738                             

Overige huisvestingskosten 71                                   70                            73                               

Schoonmaak 175                                 215                         214                             

subtotaal 1.789                             1.822                      1.814                          
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Deze posten ontwikkelen zich ongeveer zoals begroot, maar de post schoonmaak is hoger. Dit komt door meer schoonmaakwerkzaamheden 

(in het nijntje museum), ongedierte bestrijding en duurdere schoonmaakartikelen. 

 

23] Afschrijvingen  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Afschrijvingskosten materiële vaste activa 554                                 558                         524                             

Subtotaal 554                                 558                         524                             

 

24] Bedrijfsvoeringskosten beheer  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Kantoor- en bedrijfskosten 101                           122                    118                       

ARBO / verzekering / heffingen 36                            37                      32                         

Contributies en bijdragen 42                            51                      49                         

Reis- verblijf-, maaltijdkosten 27                            20                      25                         

Kantoorart/kopieerkosten/drukwerk 19                            25                      20                         

Telecom / ICT 173                           223                    194                       

Advieskosten/ Accountantskosten 96                            124                    74                         

Onvoorzien -                           6                        -                        

Subtotaal 493                           607                    512                        

 

Het museum betaalt een bijdrage aan diverse organisaties. De grootste bijdragen (elk ruim 12 k€) betreffen het Utrechts 

museumkwartier en de Museumvereniging. De overschrijding van de begroting is vooral een gevolg van het feit dat het museum 

door de toegenomen omzet in een hogere tariefklasse valt van de museumvereniging. 

De post Telecom/ICT is gestegen ten opzichte van de begroting. Dit is vooral een gevolg van de toename van het aantal werkstations 

en gebruikers, het stijgen van de beheer- en licentiekosten van software om daarmee de kwaliteit van de ICT te verbeteren. 

Ook is het nodig om voor de beveiliging van de ICT omgeving geavanceerdere software te gebruiken. 

De advieskosten overschrijden de begroting door de advieskosten van het onderzoek naar een mogelijke uitbreiding van het 

nijntje museum. 

De post onvoorzien betreft kosten die betrekking hebben op 2017 maar in 2018 na afsluiting van het boekjaar zijn gefactureerd. 
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25] Projectmatige kosten  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Beheer projecten 130                                 84                            110                             

Subtotaal 130                                 84                           110                             

 

De beheerprojecten betreffen het CRM systeem en de ontwikkeling van een nieuwe website. De kosten in 2017 zijn lager dan 

de begroting doordat het ontwikkelen van de website voor een deel in 2018 wordt gedaan. 

 

31] Activiteitenlasten personeel  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Salariskosten medewerkers 2.152                              2.126                      1.935                          

Sociale lasten medewerkers 555                                 606                         485                             

Vrijwilligers 33                                   37                            32                               

Uitzendkrachten niet-commerciële activiteiten 174                                 173                         206                             

Uitzendkrachten commerciële activiteiten 293                                 271                         346                             

Materiele personeelskosten 3                                     19                            7                                 

Subtotaal 3.209                             3.232                      3.011                          

 

Dit betreft de personele kosten van medewerkers van afdelingen die direct met activiteiten bezig zijn zoals collectiebeheer, 

P&I, conservatoren, commerciële zaken.  

 

32] Materiële lasten Commerciële activiteiten  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Museumkaarten 120                                 146                         131                             

Museumwinkels 269                                 322                         274                             

Restaurant 89                                   152                         151                             

Evenementen 174                                 199                         176                             

subtotaal 652                                 820                         731                             
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Bij museumkaarten hebben deze lasten betrekking op de inkoopkosten van museumkaarten, bij de winkels en het restaurant 

grotendeels op de inkoop van artikelen. De inkoopkosten van de winkels zijn gerelateerd aan de omzet. Het betreft de inkoopkosten 

van de omzet. Door de hogere omzet zijn ook de inkoopkosten hoger. 

Bij evenementen betreffen deze lasten de inkoop van catering, huur, audiovisuele middelen, marketing en enkele overige posten. 

Deze zijn hoger dan begroot. 

 

33] Collectiebeheer  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Bruikleenverkeer 25                                   42                            25                               

Beeldmateriaal 21                                   13                            20                               

Collectiebeheerkosten 110                                 84                            131                             

Kunstverzekering 70                                   70                            62                               

Subtotaal 225                                 208                         237                             

 

De kosten van bruikleenverkeer zijn toegenomen. Dit zijn kosten van restauraties of conservering die in veel gevallen worden 

doorberekend. Collectiebeheerkosten zijn lager uitgekomen. 

 

34] Aankopen  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Aankopen 420                           407                    361                       

Bijkomende kosten aankopen 10                            34                      46                         

Subtotaal 430                           441                    408                        
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35] Tentoonstellingen  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Productiekosten 1.130                              1.046                      1.337                          

Onderhoud vaste opstelling 50                                   86                            53                               

subtotaal 1.180                             1.132                      1.390                          

 

De baten en lasten van tentoonstellingen worden in de exploitatie geboekt in het jaar van de opening. Voor tentoonstellingen 

die over de jaargrens heen lopen worden de begrote baten en lasten geboekt. In het jaar daarna worden eventuele afwijkingen 

geboekt. 

Onder de post 20] subsidies is voor tentoonstellingen 670 k€ subsidie begroot. De begrote productiekosten zijn 1.130 k€. 

Het verschil van 460 k€ is de bijdrage van het museum aan de tentoonstellingen. In de volgende tabellen zijn de Productiekosten 

van tentoonstellingen voor 2016 en 2017 getoond. Een negatief bedrag bij een tentoonstelling in 2016 betekent dat de in 2016 

verwachte en geboekte kosten in 2017 lager zijn uitgevallen en er dus een gunstiger resultaat op dit project is behaald. 

Bij een positief getal zijn de in 2017 gemaakte kosten meer dan verwacht. 

De post Onderhoud vaste opstelling is hoger dan begroot door het onderhoud van de presentatie in het nijntje museum. 

  

Specificatie Productiekosten Tentoonstellingen Realisatie 2017

2016 en eerder -                                 -15                          

Haar 9                              

Atelier Dick Bruna 4                              

Domtoren 1                              

Craigie Horsfield 14                            

Nieuwe Collectie Opstelling 2                              

Hans Wilschut, panorama Domtoren 0                              

De Limes -28                          

Nijntje wintermuseum 2016/2017 -30                          

Educatieve projecten in hoekkamer 8                              

Videoruimte 5                               
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Specificatie Productiekosten Tentoonstellingen projectbegroting Realisatie 2017

Verslagjaar 1.130                             1.061                      

Nieuwe Utrechtse kamers (verslagjaar) 20                                   27                            

Rietvelds Meesterwerk. Leve de Stijl! 308                                 294                         

Mode 2017 187                                 268                         

Jong geleerd oud gedaan - Swagemakers 20                                   19                            

Utrechtse Caravaggisten in zwart-wit 30                                   25                            

De wereld van Pyke Koch 295                                 295                         

Provincieproject De Stijl 2017 -educatie 58                            

Marta Herford in het RSH 10                                   11                            

Droog Design - Vroeg Droog 25                            

Bye Bye De Stijl 21                            

nijntje wintermuseum 2017/2018 15                            

Erich Wichman 0                              

De Line Up 3                              

Nog toe te kennen af te rekenen projecten / projecten volgende jaren 260                                 

Totaal Tentoonstellingen 1.180                             1.132                       

 

De laatste regel ’Nog toe te kennen’ heeft betrekking op dat deel van de begrote tentoonstellingskosten dat bij het opstellen 

van de begroting nog niet kon worden toegeschreven aan een specifiek project, bijvoorbeeld omdat het project nog niet bekend 

was.   
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36] Publiek en informatie  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Productie 85                            51                      81                         

Verspreiding 3                              2                        3                           

Educatiekosten 35                            56                      54                         

Overige 95                            294                    380                       

Subtotaal 217                           403                    518                        

 

Productie is minder dan begroot. Een deel van de activiteiten is niet in 2017 uitgevoerd. 

De post Overig bevat publiciteitskosten via Internet waar een bijdrage van 210 k€ (in natura) tegenover staat onder Bijdragen 

derden onder post 20]. 

  

37] Bedrijfsvoeringskosten activiteiten  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Kantoor- en bedrijfskosten 52                            59                      53                         

Contributies en bijdragen 8                              8                        9                           

Reis- verblijf-, maaltijdkosten 10                            11                      10                         

Kantoorart/kopieerkosten 0                              3                        1                           

Telecom / ICT 0                              0                        0                           

Subtotaal 71                            81                      73                          

 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de kosten van Activiteiten projecten. Deze worden gedekt door subsidies 

die genoemd zijn onder post 19] Incidenteel en 20] Overig. In de kolom Dekking is de subsidiegever vermeld. Het eerste project 

Acties nulmeting wordt gedekt uit een onttrekking van de reserve Collectieplan. Daarin in is 2015 en 2016 de subsidie gestort 

die de gemeente Utrecht voor dit project heeft uitbetaald. De onttrekking aan de reserve is gelijk genomen aan de gerealiseerde 

kosten, zodat het saldo op 0 uitkomt. 
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38] Projectmatige activiteiten Realisatie 2017 Dekking

Acties nulmeting 133                         reserve collectieplan

Ontw. Traj. Leerlijn Creatief Vermogen De Puntenburg 11                            subsidie Mondriaan

VER - Naamsbekendheid Rietveld - D069 35                            subsidie RCE

Positionering nijntje museum 6                              subsidie BGL

Me Myself and the World 50                            

 subsidie PBC en 

Cultuurparticipatie 

Het vuur doorgeven 3                              subsidie Mondriaan

Cultuur Ondernemerschap 9                              subsidie

VER - Ruimteboek 15                            subsidie RCE

Opdrachtgever Frank van den Broek 16                            subsidie Mondriaan

Onderzoek verbetering depot 15                            subsidie Utrecht

Het Rietveld Schröderhuis (boek) 42                            subsidie RCE

Leerlijn Creatief Vermogen Agatha Snelle 5                              subsidie Utrecht

Lowlands 2017 7                              

MTDD Mondriaan to Dutch Design 10                            

Kunst Centraal schoolbezoek 4                              

Totaal -                                 360                          

 

42] Saldo rentebaten / - lasten  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Rentelasten 100                                 39                            80                               

Rentebaten -                                  -                          -4                                

Subtotaal 100                                 39                           77                                

 

Er is een lening bij de gemeente Utrecht, waarover 4% rentekosten verschuldigd zijn. De rentekosten zijn lager dan begroot. 
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Een gunstig verloop van de liquiditeit gedurende het jaar is hiervan de reden. 

 

3.6 Bestemming resultaat 

 

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

 

43] Mutaties bestemmingsreserves  Begroting 2017 Realisatie 2017  Realisatie 2016

Continuiteitsreserve -158                         -102                   -                        

Best.reserve tentoonstellingen 40                            541                    27                         

Best.reserve overplaatsbaar personeel -                           -                     -77                        

Best.reserve jubilea -                           -                     -4                         

Best.reserve liquiditeit -18                           -18                     -18                        

Best.reserve verzelfstandigingskorting 141                           141                    141                       

Best.reserve Actieplan collectie -500                         -35                     741                       

Fonds Rietveld Schröderhuis 5                              5                        5                           

Fonds Van Baarencollectie 3                              3                        3                           

Best.fonds collectie uitbreiding+instand -100                         383                    -177                      

Subtotaal -587                         919                    642                        

 

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. 

 

3.7 Controleverklaring accountant 

 

De controleverklaring 2017, opgesteld door de accountant is opgenomen op de volgende bladzijden. 
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Bijlage format gemeente Utrecht 

 

 

Balans 
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Exploitatierekening 
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Bijlage Aanwinsten 

Oude kunst 

Frederik Bloemaert graveur 

Utrecht 1614 - Utrecht 1690 

Abraham Bloemaert ontwerper 

Gorinchem 1566 - Utrecht 1651 

verzamelalbum met prentseries De Twaalf 

maanden des Jaars en De Vier Seizoenen   

ets op papier 

aankoop 2017 

inv.nr. 33933 

 

Theodoor Rombouts  

Antwerpen 1597 - Antwerpen 1637 

De verdrijving van de geldwisselaars uit de 

tempel  1628-1637 

olieverf op doek 

aankoop met steun BankGiro Loterij 2017 

inv.nr. 34013 

 

 

Bruna  

 

Dick Bruna 

Utrecht 1927 - Utrecht 2017 

Deelnemerslijst 10e kunstmarkt  1962   

Drukwerk op papier 

schenking 2017 

inv.nr. 34087  

 

Dick Bruna 

Utrecht 1927 - Utrecht 2017 

Deelnemerslijst 11e kunstmarkt  1963 

Drukwerk op papier 

schenking 2017 

inv.nr. 34088  

 

Dick Bruna 

Utrecht 1927 - Utrecht 2017 

Deelnemerslijst 12e kunstmarkt  1964 

schenking 2017 

inv.nr. 34089  

 

Dick Bruna  

Utrecht 1927 - Utrecht 2017 

Pockets voor onderweg   

drukwerk op papier 

aankoop 2017 

inv.nr. 34086 

 

Dick Bruna  

Utrecht 1927 - Utrecht 2017 

Van verre landen  1952 

drukwerk op papier; ingebonden tot boek 

schenking 2017 

inv.nr. 34085 

 

Dick Bruna  

Utrecht 1927 - Utrecht 2017 

ansichtkaart Utrecht 30 april 2013   

drukwerk op papier 

overdracht 2017 

inv.nr. 33937 

 

Dick Bruna  

Utrecht 1927 - Utrecht 2017 

affiche Utrecht 30 april 2013   

drukwerk op papier 

overdracht 2017 

inv.nr. 33936 

 

Dick Bruna  

Utrecht 1927 - Utrecht 2017 

Bedankt Annie   

overdracht 2017 

inv.nr. 34028 

 

Dick Bruna  

Utrecht 1927 - Utrecht 2017 

Beer is dood  2011 
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overdracht 2017 

inv.nr. 34043 

 

Dick Bruna  

Utrecht 1927 - Utrecht 2017 

Stad naar mijn hart   

overdracht 2017 

inv.nr. 34029 

 

 

Moderne en hedendaagse kunst 

 

David Bade  

Willemstad, Curaçao 1970 

Liefdesklus  2017 

gemengde techniek 

aankoop 2017 

inv.nr. 33934 

 

Jhonie van Boeijen  

Nijkerk 1992 

Inside the drawer  2016 

olieverf op doek 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 33931 

 

Jhonie van Boeijen 

Nijkerk 1992 

Greater  2016 

olieverf op doek 

schenking 2017 

inv.nr. 33932  

 

Sander Breure  

Leiderdorp 1985 

Witte van Hulzen  

Bolsward 1984 

How can we know the dancer from the dance?  

2016 

mixed media 

schenking 2017 

inv.nr. 33998/001-045 

 

Sander Breure  

Leiderdorp 1985 

Witte van Hulzen  

Bolsward 1984 

Looking back  2016 

video 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 33997 

 

Britt Dorenbosch  

Utrecht 1986 

Trui  2017 

schenking 2017 

inv.nr. 34016 

 

Britt Dorenbosch  

Utrecht 1986 

Vestje  2017 

schenking 2017 

inv.nr. 34017 

 

Britt Dorenbosch  

Utrecht 1986 

Albums  2017 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34015 

 

Britt Dorenbosch  

Utrecht 1986 

Tapijtje  2017 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 



84 
 

inv.nr. 34014 

 

Ger van Elk 

Amsterdam 1941 - Amsterdam 2014 

Oh no, so afraid?   

hout; epoxy 

schenking 2017 

inv.nr. 34091 

 

Ger van Elk 

Amsterdam 1941 - Amsterdam 2014 

Self painted palet   

hout; epoxy 

schenking 2017 

inv.nr. 34093 

 

Ger van Elk  

Amsterdam 1941 - Amsterdam 2014 

Two sucking noses   

hout; epoxy 

schenking 2017 

inv.nr. 34092 

 

Cevdet Erek  

Istanbul 1974 

Shading monument  2017 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34107 

 

Nola Hatterman  

Amsterdam 1899 - Paramaribo 1984 

Piéta  1949 

plakkaatverf en krijt op papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 33974 

 

Rob Hornstra  

Borne 1975 

Man next door   

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34106/001-002 

 

Rob Hornstra  

Borne 1975 

Portrait in kitchen, Utrecht, 2010  2010 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34104 

 

Rob Hornstra  

Borne 1975 

Guests in living room, Utrecht, 2007  2007 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34105 

 

Rob Hornstra  

Borne 1975 

The first portrait, Utrecht, 2006  2006 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34098 

 

Rob Hornstra  

Borne 1975 

Family photos, Utrecht, 2008  2008 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34100 

 

Rob Hornstra  

Borne 1975 

Kid calling, Utrecht, 2008  2008 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 
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inv.nr. 34103 

 

Rob Hornstra  

Borne 1975 

Python and rat, Utrecht, 2010  2010 

schenking 2017 

inv.nr. 34101 

 

Rob Hornstra  

Borne 1975 

Python eats rat, Utrecht, 2010  2010 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34102 

 

Rob Hornstra  

Borne 1975 

The last portrait, Utrecht, 2012  2012 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34099 

 

Hans van Houwelingen  

Harlingen 1957 

Biokip  2009 

video-installatie 

aanwinst 2017 

inv.nr. 33821 

 

Remy Jungerman  

Moengo 1959 

Pimba Adiba 2016 

schenking 2017 

inv.nr. 34111 

 

Remy Jungerman  

Moengo 1959 

Transition Obeach  2013 

gemengde techniek 

aankoop 2017 

inv.nr. 34020 

 

Katja Mater  

Hoorn 1979 

As Much Time as Space, Maison Nelly & Theo 

van Doesburg, Meudon  2017 

16 mm film 

aankoop 2017 

inv.nr. 34004 

 

Steve McQueen  

Londen 1969 

Remember Me  2016 

neon, glas, verf 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 33995 

 

Steve McQueen  

Londen 1969 

Remember Me  2016 

neon, glas, verf 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 33996 

 

Wendelien van Oldenburgh  

Rotterdam 1962 

Cinema Olanda  2017 

film 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 33975 

 

Roland Schimmel 

Hooglanderveen 1954 

Untitled 2008  2008   

acryl op linnen 
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aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34095 

 

Roland Schimmel 

Hooglanderveen 1954 

Untitled 2017  2017 

acryl op linnen 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34096 

 

Johannes Schwartz  

1970 München  

fotoserie van Het Zandpad in Utrecht  2017 

aankoop 2017 

inv.nr. 34109 

 

Lui Shtini  

Kavajë 1978 

The Loot  2017 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34097 

 

Michael Tedja  

Rotterdam 1971 

Selectie tekeningen uit serie The Holarium 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34110 

 

Helen Verhoeven  

Leiden 1974 

Cosmic Nude 3  2017 

acryl op linnen 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 33992 

 

Helen Verhoeven  

Leiden 1974 

Cosmic Nude 2  2017 

acryl op linnen 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 33991 

 

Roy Villevoye 

Maastricht 1960 

31 december 1999 #1  1998-1999  

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds   

inv.nr. 34021  

 

Roy Villevoye 

Maastricht 1960 

31 december 1999 #2  1998-1999  

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds   

inv.nr. 34022 

 

Kees Wennekendonk  

Rotterdam 1957 

De verschijning van Zeynep  2017-2017 

foto druk op papier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 33973 

 

Mode en Kostuum 

 

Festivaloutfit voor Lowlands  2017 

aankoop 2017 

inv.nr. 34040/001-004 

 

Das Leben am Haverkamp  

Trompe l'oeil bomberjas van strijkkraaltjes met 

rok  2017 

strijkkralen 
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aankoop 2017 

inv.nr. 34037 

 

Das Leben am Haverkamp  

Trompe l'oeil Burberry outfit  2017 

strijkkralen 

aankoop 2017 

inv.nr. 34038 

 

Das Leben am Haverkamp  

Trompe l'oeil Mexicaanse bruid  2017 

strijkkralen 

schenking 2017 

inv.nr. 34039 

 

Liselore Frowijn  

Utrecht 1991 

Jurk (Resort collectie 2018)  2017 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34034 

 

Liselore Frowijn  

Utrecht 1991 

Rok (Resort collectie 2018)  2017 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34035 

 

G-star  

Toile de jouy spijkerbroek  2017-2017 

aankoop 2017 

inv.nr. 33940 

 

Levi Strauss & Co  

Levi's t-shirt met wapen van Utrecht  2017 

aankoop 2017 

inv.nr. 34008 

 

Levi Strauss & Co  

Levi's t-shirt met wapen van Utrecht  2017 

aankoop 2017 

inv.nr. 34006 

 

Levi Strauss & Co  

Levi's t-shirt met wapen van Utrecht  2017 

aankoop 2017 

inv.nr. 34005 

 

Levi Strauss & Co  

Levi's t-shirt met wapen van Utrecht  2017 

aankoop 2017 

inv.nr. 34007 

 

Maison Martin Margiela for H&M  

Painted jeans, witte jeans met latex verflaag  

2012 

jeans, latex verf 

aankoop 2017 

inv.nr. 33727 

 

Painted kledingmerk  

Saskia van Drimmelen ontwerper 

Zwijndrecht 1967 

Margreet Sweerts ontwerper 

Wedding dress for Saskia  2009 

bruikleen 2017 

inv.nr. 33970 

 

Michiel Schuurman  

Amsterdam 1974 

Liselore Frowijn  

Utrecht 1991 

t-shirt (Resort collectie 2018)  2017 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34036 
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wijnrode schoen   

schenking 2017 

inv.nr. 33969/001-002 

 

half hoge zwarte schoen met veter   

schenking 2017 

inv.nr. 33967/001-002 

 

Frans Ankoné  

Rok   

schenking 2017 

inv.nr. 34084 

 

Frans Ankoné  

Geruit jasje  1987 

schenking 2017 

inv.nr. 34046 

 

Anoniem  

zwarte blouse met gouddraad ca. jaren '20 1920 

schenking 2017 

inv.nr. 33894 

 

Anoniem  

zwart witte jurk ca. jaren '20 1920 

schenking 2017 

inv.nr. 33892 

 

Anoniem  

paar lange witte handschoenen ca. jaren '20 1920 

schenking 2017 

inv.nr. 33896 

 

Anoniem  

concertjurk  1920-1930 

schenking 2017 

inv.nr. 33891 

 

Anoniem  

paar lange witte handschoenen ca. jaren '20 1920 

schenking 2017 

inv.nr. 33895 

 

Anoniem 

zwarte jurk met rode kralen ca. jaren '20 1920 

crepe georgette, kralen; geborduurd 

schenking 2017 

inv.nr. 33893 

 

Armani Jeans  

Overgooier en pet   

schenking 2017 

inv.nr. 34011/001-002 

 

Comme des Garçons  

Jasje met ruches ca. 2008 

schenking 2017 

inv.nr. 34076 

 

Comme des Garçons  

Jas met grote kraag ca. 1987-2005 

schenking 2017 

inv.nr. 34077 

 

Comme des Garçons  

Jas met kraag ca. 2001-2002 

schenking 2017 

inv.nr. 34078 

 

Comme des Garçons  

mouwloos geruit vest ca. 2003-2004 

geweven wol 

schenking 2017 

inv.nr. 34000 

 

Ann Demeulemeester  

Kortrijk 1959 

damesensemble   
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polyethyleen 

schenking 2017 

inv.nr. 33872/001-002 

 

Ann Demeulemeester  

Kortrijk 1959 

Lange zwarte blouse   

schenking 2017 

inv.nr. 34060 

 

Jean Paul Gaultier  

Arcueil 1952 

Paarse top   

schenking 2017 

inv.nr. 34045 

 

Jean Paul Gaultier  

Arcueil 1952 

Blouse met bruine en gele strepen ca. 1995 

schenking 2017 

inv.nr. 34080 

 

Jan Jansen  

Nijmegen 1941 

Witte pumps met groene stippen ca. 1980-1985 

schenking 2017 

inv.nr. 34081/001-002 

 

Jan Jansen  

Nijmegen 1941 

Bamboeschoenen  1973-1973 

schenking 2017 

inv.nr. 34082/001-002 

 

Ronald van der Kemp  

Wijchen 1964 

Toile de Jouy jurk uit collectie Wardrobe Three  

2016-2016 

katoen, kunststof; Toile de Jouy bedrukt 

aankoop 2017 

inv.nr. 33852 

 

Kenzo Takada  

Himeji 1939 

Jurk met recht model ca. 1977-1978 

schenking 2017 

inv.nr. 34079 

 

Kenzo Takada  

Himeji 1939 

Groene jurk ca. 1976-1977 

schenking 2017 

inv.nr. 34065 

 

Mac & Maggie  

blauwe jurk ca. 1977 

schenking 2017 

inv.nr. 34050 

 

Mac & Maggie 

kleurrijk jasje  1986 

schenking 2017 

inv.nr. 34049 

 

Mac & Maggie  

groot hes met bloemenmotief  1984 

schenking 2017 

inv.nr. 34051 

 

Mac & Maggie 

Blauwe jas  1986 

schenking 2017 

inv.nr. 34053 

 

Mac & Maggie  

jurk met geblokt motief ca. 1993 

schenking 2017 

inv.nr. 34052 
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Mac & Maggie  

Regenjas met asymmetrisch opgedrukt patroon  

1976 

schenking 2017 

inv.nr. 34044 

 

Mac & Maggie  

damesensemble  1993 

polyester, katoen 

schenking 2017 

inv.nr. 33912/001-002 

 

Mac & Maggie  

damesensemble  1978 

viscose 

schenking 2017 

inv.nr. 33911/001-002 

 

Mac & Maggie  

Top van doorschijnende stof ca. 1993 

schenking 2017 

inv.nr. 34048 

 

Mac & Maggie  

damesensemble  1983 

linnen 

schenking 2017 

inv.nr. 33873/001-002 

 

Mac & Maggie  

Jacquard trui rood en zwart   

schenking 2017 

inv.nr. 34083 

 

Maison Martin Margiela  

Zwarte jurk  2000 

schenking 2017 

inv.nr. 34061 

 

Maison Martin Margiela   

Brede zwarte riem   

schenking 2017 

inv.nr. 34063 

 

Maison Martin Margiela  

Zwarte lange rok   

schenking 2017 

inv.nr. 34062 

 

Maison the Faux 

Tessa de Boer ontwerper 

Amsterdam 1990 

Joris Suk ontwerper 

Arnhem 1987 

Hendrickje Schimmel ontwerper 

Arnhem 1990 

commissie Maison the Faux 2017  

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 33903/001-006 

 

Martin Margiela  

Leuven 1957 

patroon damesjurk Flat Garment 1998-1999  

1998 

industrieel patroonpapier (tyvek) 

schenking 2017 

inv.nr. 34010 

 

Martin Margiela  

Leuven 1957 

patroon damesjasje Flat Garment 1998-1999  

1998 

industrieel patroonpapier (tyvek) 

aankoop 2017 

inv.nr. 34009 
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Issey Miyake  

Hiroshima 1938 

Lange zwarte jas   

schenking 2017 

inv.nr. 34057 

 

Dries van Noten  

Antwerpen 1958 

Lange blauwe jurk ca. 2002 

schenking 2017 

inv.nr. 34059 

 

Dries van Noten  

Antwerpen 1958 

Grijze jurk met plooien ca. 2006 

schenking 2017 

inv.nr. 34058 

 

Dries van Noten  

Antwerpen 1958 

Zwarte halflange jas met ceintuur ca. 2007 

schenking 2017 

inv.nr. 34064/001 

 

Dries van Noten  

Antwerpen 1958 

Ceintuur behorend bij zwarte halflange jas ca. 

2007 

schenking 2017 

inv.nr. 34064/002 

 

Raindrop  

zwarte blouse met drie zakken  1980 

schenking 2017 

inv.nr. 34054 

 

Soap Studio  

Frits Klaarenbeek  

Leerdam 1947 

damesensemble   

zijde 

schenking 2017 

inv.nr. 33871/001-003 

 

Nico Verhey  

Utrecht 1950 

riem behorende bij halterjurk  1979 

schenking 2017 

inv.nr. 34055/002 

 

Nico Verhey  

Utrecht 1950 

Halterjurk  1979 

schenking 2017 

inv.nr. 34055/001 

 

Nico Verhey  

Utrecht 1950 

Minijurk van piede de poule  1979 

schenking 2017 

inv.nr. 34056 

 

Vivienne Westwood  

Glossop 1941 

Doorschijnende blouse met patroon van figuren 

ca. 1994 

flockprint 

schenking 2017 

inv.nr. 34047 

 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 

Hes ca. 1983 

schenking 2017 

inv.nr. 34067 

 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 
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Lange zwarte jas ca. 1995 

schenking 2017 

inv.nr. 34068 

 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 

Jas met kraag ca. 1995-2008 

schenking 2017 

inv.nr. 34070 

 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 

open witte schoen ca. 2011 

schenking 2017 

inv.nr. 33966/001-002 

 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 

half hoge bordeaux rode schoen   

schenking 2017 

inv.nr. 33968/001-002 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 

 

Zwarte jurk   

schenking 2017 

inv.nr. 34066 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 

 

Zwarte blouse met knoopdetail op achterzijde ca. 

2008-2011 

schenking 2017 

inv.nr. 34074 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 

 

Zwart vest ca. 2008-2011 

schenking 2017 

inv.nr. 34075 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 

 

Zwarte blouse met reverkraag ca. 1995-2008 

schenking 2017 

inv.nr. 34069 

 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 

Zwarte jurk met kraag ca. 1995-2008 

schenking 2017 

inv.nr. 34071 

 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 

Halterjurk ca. 2008-2011 

schenking 2017 

inv.nr. 34072 

 

Yohji Yamamoto  

Tokyo 1943 

Jas met reverskraag ca. 2008-2011 

schenking 2017 

inv.nr. 34073 

 

 

Toegepaste kunst 

 

foto's van het Rietveld Schröderhuis   

schenking 2017 

inv.nr. 34002 

 

Maarten Baas  

Arnsberg 1978 

Smoke Elling buffetkast  2009 

hout, verbrand; gelakt met epoxy 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 
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inv.nr. 34090 

 

Droog Design promotor  

Metahaven ontwerp 

Time is life  2011 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 33976 

 

Nienke Hoogvliet  

Amsterdam 1989 

Re-Sea me Collection, tapijt   

vissenleer en visnet 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34026 

 

 

Nienke Hoogvliet  

Amsterdam 1989 

Re-Sea me Collection, kruk   

vissenleer 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34027 

 

Nienke Hoogvliet  

Amsterdam 1989 

Sea me Collection, kom   

pulp restanten zeewier en verf 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34025 

 

Nienke Hoogvliet  

Amsterdam 1989 

Sea me Collection, stoel   

zeewier, geweven 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34023 

 

Nienke Hoogvliet  

Amsterdam 1989 

Sea me Collection, tafel   

geverfd met kleurstoffen uit zeewier 

aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 

2017 

inv.nr. 34024 

 

Simone Post  

Utrecht 1990 

Vlisco Recycled Carpet  2017 

textiel, imitatie-batiktechniek 

aankoop 2017 

inv.nr. 34012 

 

Gerrit Thomas Rietveld  

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Academie voor Beeldende Kunsten 

(Kunstacademie Arnhem) ca. 1957 

inkt, rood en groen kleurpotlood en witsel op 

transparant 

schenking 2017 

inv.nr. 33943 

 

Gerrit Thomas Rietveld  

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Academie voor Beeldende Kunsten 

(Kunstacademie Arnhem) ca. 1957 

inkt, rood en groen kleurpotlood en witsel op 

transparant 

schenking 2017 

inv.nr. 33944 

 

Gerrit Thomas Rietveld  

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Leunstoel ca. 1923-1929 
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schenking 2017 

inv.nr. 34042 

 

Gerrit Thomas Rietveld  

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Asymmetrische bank ca. 1923-1929 

schenking 2017 

inv.nr. 34041 

 

Gerrit Thomas Rietveld  

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Academie voor Beeldende Kunsten 

(Kunstacademie Arnhem) ca. 1957 

inkt en groen kleurpotlood op bloknoot papier 

schenking 2017 

inv.nr. 33941 

 

Gerrit Thomas Rietveld  

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Stoel slot Zuylen ca. 1906 

bruikleen 2017 

inv.nr. 33999 

 

Gerrit Thomas Rietveld  

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Academie voor Beeldende Kunsten 

(Kunstacademie Arnhem) ca. 1957 

inkt en groen kleurpotlood op bloknoot papier 

schenking 2017 

inv.nr. 33942 

 

Gerrit Thomas Rietveld ontwerper 

Utrecht 1888 - Utrecht 1964 

Gerard van de Groenekan uitvoerder 

1904 - De Bilt 1994 

Zigzagstoel ca. 1950 

grenenhout; pijpaarde 

aankoop 2017 

inv.nr. 33972 

 

Marcel Wanders  

Boxtel 1963 

Droog Design  

Swing with the plants  1999 

hout en touw 

schenking 2017 

inv.nr. 33945 

 

Marcel Wanders  

Boxtel 1963 

Droog Design  

Swing with the plants  2000 

Polyethyleen en touw 

aankoop 2017 

inv.nr. 34001 

 

 

Stadsgeschiedenis 

 

Jeroen Heisen, Justin van den Eijnden, Tycho 

Oostendorp   

Spandoek met huilende nijntje   

spuitbusverf op katoen 

schenking 2017 

inv.nr. 33902 

 

Muntschat van 302 munten 

Gevonden in 1972 

in bruikleen sinds 1974 

schenking 2017 

inv.nr. 18989 – 19289 

 

Cornelis Verloop  

Eerste steen 'De Korenschoof'  1856 

natuursteen; ingehakte tekst 

schenking 2017 

inv.nr. 33939 
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anoniem 

Bord WOII ‘Verboden voor Joden’ ca. 1940 

schenking 2017 

inv.nr. 34121 


