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Balans 2021
31-12-2021
EUR

ACTIVA
Inventarissen

31-12-2020
EUR

-

-

8.000
8.000

5.000
8.000
1.397
14.397

Bank
Spaarrek.4283095
Spaarrek.4283095
Spaarrekening
Totaal Liquide middelen

27.500
1
2
4.175
31.678

10.950
4.175
15.125

Totaal der Activa

39.678

29.522

KFHein-fonds
MvZ 2.0
PBC-fonds
MvZ 2.0
GU Cultuur extra rest MvZ 2.0
Totaal Kortlopende vorderingen
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Balans 2021

PASSIVA
Algemene reserve
Herstel- en vervanginsreserve
Eigen vermogen

31-12-2021
EUR

31-12-2020
EUR

-15.796
11.517
-4.278

-20.438
4.004
-16.434

Voorziening Communicatieplan MvZ
Totaal voorzieningen

11.000
11.000

-

Rek.courant W.van Scharenburg
Totaal kortlopende schulden

32.956
32.956

45.956
45.956

Totaal der Passiva

39.678

29.522
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Exploitatie 2021
Baten

Subsidies
Sponsoring huur
Donaties en giften
Fondsen
Vergoedingen en entree
Sponsoring
Projectbijdrage Utrecht 900
Overige baten
Totaal baten

jaar 2021
begroting
EUR
55.000
18.179
9.000
10.000
4.000
2.600
10.000
500
109.279

jaar 2021
Realisatie
EUR
54.343
98,8%
18.179
100,0%
9.260
102,9%
1.722
17,2%
0,0%
0,0%
0,0%
400
80,0%
83.904

jaar 2020
EUR
67.433
15.741
8.310
-

91.484

Kosten
Evenementen / tentoonstellingen
Inventaris museum
vrijval MvZ 2.0
Huisvestingskosten
Toonzaal/collectie kosten
Algemene kosten
Financiële lasten
Totaal kosten

Resultaat

-42.500

-15.334

36,1%

-24.179
-3.500
-33.250
-103.429

-22.915
-787
-32.507
-208
-71.751

94,8%
22,5%
97,8%

5.850

12.154

Grondslagen
3

-7.303
-91.051
58.975
-28.805
-1.278
-28.462
-167
-98.091

-6.607
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Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, als mede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de
nominale waarden. Het bestuur heeft de jaarrekening op 31 maart 2022 vastgesteld.
Vorderingen
Deze worden opgenomen tegen de nominale waarden. Het risico van oninbaarheid wordt als voorziening
vermeld op de balans.
Schulden
Er zijn geen lang lopende schulden. De kortlopende schulden worden opgenomen tegen de nominale waarden.
Algemene reserve
De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke
of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor het Museum van Zuilen is opgericht.
Deze reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting op langere termijn te waarborgen.
Herstel- en vervangingsreserve
De reserve voor herstel en vervanging wordt gevormd voor het onderhoud en herstel van de inventaris.
Grondslagen voor bepaling van het exploitatieresultaat
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de basten min de lasten. Er wordt rekening
gehouden met nog te ontvangen baten en nog te betalen kosten die tot het boekjaar behoren. Deze worden
in de balans opgenomen alsnog te vorderen of nog te betalen. Het jaar waarin de vordering of de schuld is
ontstaan wordt vermeld.
Overige
De Stichting is heeft geen btw-verplichting. In 2021 heeft de stichting een ANBI-status verworven.
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TOELICHTINGEN

De investeringen in de nieuwe locatie zijn volledig ten laste gekomen van de exploitatie
2020. Er wordt een herstel- en vervangingsreserve gevormd voor het behoud en
onderhoud van de inventaris. In 2020 bedraagt deze de geschatte waardevermindering van
de inventaris door gebruik.
In 2020 is eveneens de collectie van de directie overgenomen. De collectie is in het
verleden overgenomen door de directie om de Stichting van liquiditeiten te voorzien. Aan
de bepaling ligt een taxatierapport van een onafhankelijke taxateur ten grondslag. De
waarde opgenomen in de balans is gelijk aan de getaxeerde waarde.
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TOELICHTINGEN

Kortlopende vorderingen
KFHein-fonds
MvZ 2.0
PBC-fonds
MvZ 2.0
GU Cultuur extra rest
MvZ 2.0
Totaal Kortlopende vorderingen

31-12-2021
8.000
8.000

31-12-2020
5.000
8.000
1.397
14.397

In 2021 zijn geen vorderingen afgeboekt. In 2022 is eveneens toezegging ad EUR 8.000 van het Prins Bernhard
Cultuur Fonds ontvangen.

Verloop eigen vermogen

Algemene Reserve
Herstel- en vervangingsreserve
Totaal vermogen

saldo
1-1-2021
EUR
-20.436
4.004
-16.432

toevoeging onttrekking
EUR
12.154
7.513

EUR
-7.513
-

saldo
31-12-2021
EUR
-15.796
11.517

19.667

-7.513

-4.278

De toevoeging aan de herstel- en vervangingsreserve bedraagt EUR 7.513. De toevoeging is geschat op basis
van het gebruik in 2021. Zie hiervoor het verloop van inventaris.
Voorziening communicatieplan MvZ
In 2021 heeft de directie EUR 11.000 voor het communicatieplan toegezegd en de realisatie daarvan. Voor
deze verplichting is een voorziening opgenomen.
Verloop rekening courant directie
saldo 1 januari
Aflossing
saldo 31-12-2021

EUR
45.956
-13.000
32.956
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TOELICHTINGEN
Fondsen en subsidies
In totaal is er EUR 54.343 aan subsidies ontvangen. Dat betreft de subsidie voor cultuur van de Gemeente
Utrecht. In 2021 is tevens een fonds van het KF Hein fonds ontvangen. Hiervoor zijn vitrines voor het Vorstelijk
Complex aangeschaft en ingericht.
Sponsoring huur werkspoorfabriek
De huur wordt voor een periode van vijf jaar gesponsord door Erfgoed Werkspoor Utrecht en bedraagt in
2021 EUR 18.179.
Donaties
Het totaal van de donaties voor 2021 bedraagt EUR 9.260. De gemiddelde donatie bedroeg EUR 38,26 (2020;
EUR 34).
Fondsen en subsidies
In totaal is er EUR 54.343 aan subsidies ontvangen. Dat betreft de subsidie voor cultuur van de Gemeente
Utrecht. In 2021 is tevens een fonds van het KF Hein fonds ontvangen. Hiervoor zijn vitrines voor het Vorstelijk
Complex aangeschaft en ingericht.
Sponsoring huur werkspoorfabriek
De huur wordt voor een periode van vijf jaar gesponsord door Erfgoed Werkspoor Utrecht en bedraagt in
2021 EUR 18.179.
Donaties
Het totaal van de donaties voor 2021 bedraagt EUR 9.260. De gemiddelde donatie bedroeg EUR 38,26 (2020;
EUR 34).

7

Jaarrapport 2021 Stichting Museum van Zuilen

TOELICHTINGEN

Tentoonstellings- en activiteitenkosten
Grote tentoonstelling
Meerkosten project 900 jaar Utrecht
Twee kleine tentoonstellingen
Ontwikkeling wijkwandeling/NS-wandeling*
Externe kosten 25 interviews
Acht reünies
Acht programma’s voor scholen
Straat reunies
QR tegels
MvZ 2.0
Reservering voor communicatieplan*
Accountantskosten fonderverantwoordingen
Totaal tentoonstellings- en activiteitenkosten

Huisvestings kosten
Huur Museum
Huur werkspoorfabriek
Servicekosten
Energie / water / e.d.
Onderhoud / verbouwing
Totaal Huisvesting

jaar 2021
begroting
EUR
5.000
10.000
2.000
1.000
7.500
2.000
4.000

11.000
42.500
jaar 2021
begroting
EUR
18.179
5.000
1.000
24.179

jaar 2021

jaar 2020

EUR
798
1.418
11.000
2.118
15.334

EUR

7.303

jaar 2021

jaar 2020

EUR
18.179
4.873
-137
22.915

EUR
10.000
15.741
1.892
1.172
28.805

7.192

111
-

De huur wordt voor een periode van vijf jaar gesponsord door Erfgoed Werkspoor Utrecht. Deze gift is
opgenomen onder de baten. De servicekosten voor deze locatie bedragen 236 per maand (2020; EUR 236
p/m).
Toonzaal / collectie kosten
Collectie aankopen
Kosten archief / Dossiers
Inrichting / overige toonzaalkosten
Openingsborrel
Totaal Toonzaal kosten

jaar 2021
begroting
EUR
500
500
2.500
-

jaar 2021

jaar 2020

EUR
198
589
-

EUR
1.278

3.500

787

1.278
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TOELICHTINGEN
Algemene kosten
Onkostenvergoeding directeur*
Verbouwing
Promotie / Avertentie / Representatie
Contributie / abonnementen
Portokosten
Telefoonkosten
Internet / kabel / website
Computerkosten
Kantoorkosten / inventaris
Vergader / bestuurskoten
cultuurnota
Verzekeringen
aquisitiekosten
inhuur specialisten*
Kosten vrijwilligers
reserveringssysteem
overige
Totaal algemene laasten

Financiele lasten
Bankkosten
Totaal Finaciele lasten

jaar 2021
begroting
EUR
20.000
1.500
250
500
350
350
1.400
100
300
2.000
1.500
2.000
3.000
33.250

jaar 2021
begroting
-

jaar 2021

jaar 2020

EUR
25.000
1.493
193
272
224
1.309
112
191
465
3.247
32.507

EUR
13.000
5.779
292
709
1.078
3.526
288
54
363
1.289
1.593
247
244
28.462

jaar 2021

jaar 2020

208

167

208

167

In april 2021 heeft het bestuur de begroting herzien. Hiermee is een bedrag voorzien voor het
communicatieplan. Onderstaande tabel laat zien welke posten hiervoor zijn herzien.
* herziening budget 1 april 2021

EUR
11.000
5.000
5.000
1.000

+ communicatieplan
-\- onkosten vergoeding directie
-\- Inhuur specialisten
-\-Ontwikkeling wijkwandeling / NS Wandeling
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Museum van Zuilen

2021
Het activiteitenverslag van 2021 wijkt net als dat van 2020 ook af van de
voorgaande jaren. Het Museum van Zuilen is vanwege de maatregelen
betreffende corona anders open en op een andere manier actief om de
belangstellenden voor de geschiedenis van Zuilen (en de fabrieken van
Werkspoor en Demka) te willen te zijn.
In de periodes van 1 januari tot en met 4 juni moest het museum dicht
vanwege corona.
De tussentijdse werkzaamheden zijn wel opgenomen in dit verslag.
Invoeren van de gebrachte stukken ging wel door in deze periode.
Juist vanwege de sluiting werden verschillende streamings over Zuilen op
Facebook geplaatst, naast de honderden post’s met historisch materiaal.
In de loop van het jaar verschenen vier magazines Zuilen Deelt. Hiervoor
werd door het Museum van Zuilen de historische artikelen geleverd.
Door het jaar heen verschenen 11 Zuilense Nieuwsbodes, en werd voor de
nieuwsbrief van het Werkspoorkwartier zes keer materiaal aangeleverd.
Januari 2021
19
Vitrines van het Museum van Zuilen in de foyer van het Vorstelijk
Complex ingericht met een tentoonstelling over 120 jaar Zuilens
Fanfare Corps.
Deze vitrines kwamen tot stand dankzij financiële ondersteuning van
het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht en een bijdrage van het
KF-Heinfonds.

Vitrines van het Museum van Zuilen in de foyer van het Vorstelijk Complex.

20

Opnames van RTV-Utrecht U in de wijk Zuilen over de locomotor (Sik)
voor de entree van het Museum van Zuilen.

Februari 2021
15
Materiaal aangeleverd aan Muziek in de wijk die in verband met het 10jarig bestaan een replica van de Elinkwijk-revue overwegen.
16
Opnames van RTV-Utrecht U in de wijk Zuilen over het Brugdeel van
de verkeersbrug bij Zaltbommel aan de Amsterdamsestraatweg.
17
Contact gezocht met Hans Vonk (bestuurslid) en Nico Steenbrink (oudbestuurslid). Zij werken graag mee aan een tentoonstelling over 100 jaar
HMS in het MvZ.
19
Op verzoek van Utrecht 4 mei comité Zuilens materiaal aangeleverd
voor een wandeling langs alle Utrechtse Oorlogsmonumenten.
2

Museum van Zuilen
22
25
26

Video-brainstorm voor audiotour over het Werkspoorterrein i.s.w. met
Wendy van Bureau 5-graden oost.
Opnames van RTV-Utrecht, U in de wijk Zuilen over burgemeester O.
Norbruis en J.M. de Muinck Keijzer.
Op de Amsterdamsestraatweg werden 5 stoeptegels met een qr-code
gelegd. Deze vormen een wandeling van de grens met Utrecht en de
grens met Maarssen en weer terug. Teksten van het Museum van
Zuilen.

Het leggen van de qr-tegel bij de grens Utrecht-Zuilen.

Maart 2021
2
Werkbespreking plannen Utrecht in 900 verhalen, in de aanloop naar
Utrecht 900 jaar stad in 2022.
2
Lancering Kunstroute door Zuilen (via de app izi TRAVEL) door
ZIMIHC. Ook Museum van Zuilen heeft hiervoor materiaal
aangeleverd.
7
Online StraatReünie Balderikstraat via Zoom. De eerste uitvoering op
deze manier in verband met corona. Negentien deelnemers hadden
zich hiervoor opgegeven.
9
Eerste keer dat de ruimte van het Museum van Zuilen verhuurd werd
als vergaderruimte.
11
Op verzoek tekst aangeleverd voor een qr-tegel met het verhaal over het
schild ‘Hofleverancier’ aan het pand van bakkerij Amsing op de hoek
Edisonstraat en de Ampèrestraat.

18

Verkennende gesprekken voor minitentoonstelling ‘1921 -100 jaar2021’ voetbalvereniging Houdt Moedig Stand (HMS) 29 juli 2021.

April 2021
2
Vertikaal scherm ingericht met 25 Zuilense slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog.
11
Online StraatReünie voor de Wethouder D.M. Plompstraat.
Geanimeerde gesprekken met ongeveer 15 (oud)bewoners.
3
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12
19
20
21
26
28

Opnames U in de wijk Zuilen over de Demkaspoorbrug (112) De
Demkaspoorbrug - YouTube
Opnames ter gelegenheid van de Kunstroute Zuilen door RTV-Utrecht
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/route-c/20210425/
Op verzoek materiaal aangeleverd voor een tentoonstelling over 100
jaar De Inktpot.
Interview RTV-Utrecht met zoektocht verdwenen schaakstukken van
Het Schaakwijk.
Opnames RTV-Utrecht over ‘Het Utrechtse Schip en zijn replica’.
Vervolg brainstorm voor audiotour over het Werkspoorterrein i.s.w.
met Wendy van Bureau 5-graden oost.

Mei 2021
2
11
14
23

Online StraatReünie voor de La Croixstraat en Hanrathstraat.
Geslaagde reünie voor 12 deelnemers.
Opnames van RTV-Utrecht naar aanleiding van de eerstvolgende
StraatReünie.
Opnames van RTV-Utrecht over gemeente-architect W.C. van Hoorn.
Ontvangst heer F. Jobse uit Emmen – 25.000 ste inwoner van Zuilen
die bijzonder materiaal aanbracht voor de collectie van het MvZ.
Grammofoonplaatje met speech van burgemeester O.
Norbruis, n.a.v. de geboorte van de 25.000 ste inwoner
van Zuilen: Fred Jobse.

28

Start cursus Zuilen als pilot voor de aangemelde vrijwilligers gastheren
en -vrouwen.

Juni 2021
2

Aanwezig bij de onthulling van de door het
MvZ geïnitieerde bestickering van de panelen
boven het spoorviaduct aan de Cartesiusweg,
met aansluitend ontvangst van wethouder
Klaas Verschuure in het MvZ.

Wethouder Klaas Verschuure en
bestuurslid Anton Slager onthullen de bestickering op
de spoorviaduct.
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9

Ontvangst (oud)bestuursleden van de Zuilense voetbalvereniging
Houdt Moedig Stand (HMS) om de mogelijkheden te bespreken wat het
MvZ kan betekenen bij hun viering van het 100-jarig bestaan van de
club, dit jaar.

De heren bestuursleden brachten een taart mede in
de aanloop naar de tentoonstelling 100 jaar HMS.

11
22
29

Vergadering – Zoom – voor het project ‘Gastarbeiders’ van de
gemeente Utrecht.
Ontvangst Portugese Televisie die een reportage maken over
projecten die (gedeeltelijk) gefinancieerd werden met ‘Europees geld’.
Aanwezig bij afscheid van de heer Van Soelen als directeur afdeling
Cultuur van de gemeente Utrecht. Hiervoor werd een filmpje
aangeboden met dankwoord van de voorzitter van het MvZ.

De heer Van Soelen bekijkt het dankwoord van
onze voorzitter Paulus Jansen.

Juli 2021
1
5
6

Opnames RTV-Utrecht in het kader van Domtoren 700 jaar.
Ontvangst leerling van de school X11 die een project wilde maken over
het Museum van Zuilen.
Vergadering met o.a. Ries Adriaanse en Ruben Post over het project
‘Gastarbeiders’.

Augustus 2021
28

Ontvangst familie Hund (20 personen). Zij
vierden hun ‘familiedag’ in het MvZ.

Familie Hund tijdens hun bezoek aan het MvZ.
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September 2021
3

Op verzoek aanwezig bij de onthulling van een herdenkingssteen bij
het pand waar C.C.S. Croone op een zolderkamertje studeerde.
Eerste fysieke StraatReünie sinds de coronasluiting. Bewoners van de
Van der Pekstraat hebben ervan genoten!

5

Eindelijk mocht het weer. En er is dankbaar
gebruik van gemaakt. Vele (oud)bewoners
uit de Van der Pekstraat vermaakten zich
opperbest.

8

Ontvangst 18 studenten UU (Living Past) om de mogelijkheid tot
samenwerking bekijken.
Meegewerkt aan de viering van de Open Monumentendag. Twee
lezingen gegeven over Werkspoor. Aansluitend konden bezoekers ook
het Museum van Zuilen bezichtigen.
Team-vergadering met Wijkbureau, op verzoek een PowerPoint
gemaakt over ‘De as van Berlage’.
Vitrines ingericht in Vorstelijk Complex – buurthuis gedeelte – met
stukken uit de collectie: Verenigingen uit Zuilen.
Muziek in de Wijk vergadering over viering 10-jarig bestaan.
Onthulling door wethouder Anke Klein van de tentoonstelling 120 jaar
Zuilens Fanfare Corps met muzikale begeleiding van dat corps. Ter
uitbreiding van de collectie werden twee vaandels en twee foto’s
aangeboden.

11
13
14
16
19

Een zichtbaar gelukkige museumdirecteur
neemt een ingelijste foto van het
vaandel in ontvangst.

20
21

Ontvangst leerlingen van het Grafisch Lyceum Utrecht die een
promotiefilmpje over het MvZ gaan maken.
Op verzoek van Pro-Rail vergaderd bij Station Zuilen om te zien wat het
MvZ kan bijdrage aan de verfraaiing van Station Utrecht-Zuilen.
6
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Oktober 2021
1
3

Ontvangst Bettina van Santen van Het Utrechts Archief, op zoek naar
meer informatie over de voormalige Zuilense wethouder Zachte.
Goedbezochte StraatReünie voor de bewoners St.-Winfridusstraat.

Juist omdat we gebruik
mochten maken van de
gezamenlijke ruimte in het gebouw
was het ondanks corona goed te doen om
afstand te houden.

5

Aanwezig (met plezier!) op uitnodiging van aannemer en
projectontwikkelaar bij het slaan van de ‘laatste’ heipaal (vanwege
corona niet de eerste), om ee cheque in ontvangst te nemen ter waarde
van € 2.000.

Met dank aan Wessels Zeist en Keystone
Vastgoed (en wethouder Verschuure)

13
15
16
19

Ontvangst en kennismaking met mevrouw R. Fox van de Provincie
Utrecht om samenwerkingsmogelijkheden met andere kleine culturele
instellingen in de provincie.
Bezoek bestuur voetbalvereniging HMS voor de tentoonstelling over de
vereniging ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
Vergadering met School voor de Journalistiek (SvdJ) over
mogelijkheden tot samenwerking voor het te maken tentoonstelling
over gastarbeiders, in het kader van 900 jaar Utrecht Stad
Ter plaatse overleg op het Grootmeesterplein voor plek waar de
cortenstalen schaakstukken moeten komen.

Na het zoekraken van de originele
gevelstenen is een alternatief gevonden
in een cortenstalen variant. Voor de
locatie is gekozen voor dit
transformatorhuisje.
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24

Door de vrijwilligers zelf georganiseerde hi-tea in het Vorstelijk
Complex. Om kennis te maken met andere vrijwilligers en het bestuur
van de stichting Museum van Zuilen. Co-financiering door het KFHeinfonds.

Voor de vrijwilligers en de bestuursleden
werd een ‘Zuilen-quiz’ georganiseerd.

30

Ontvangst groep bewoners met specifieke lezing over ‘hun’ straat.

Oud-bewoners genieten van de uitleg over de
geschiedenis van hun straat.

November 2021
1
3
4

Op bezoek bij het GLU, ter gelegenheid van de officiële oplevering van
het door leerlingen van die school gemaakte promofilmpje.
Geïnterviewd door Sjors voor een artikel op de site van het KFHeinfonds
Ontvangst Ries Adriaanse en Vincent Fernandez als voorbereiding op
de tentoonstelling Gastarbeiders

Fernandez, oud-werknemer
van Werkspoor legt uit
hoe hij in de schuiven
van de Haringvliet moest kruipen
om de nagelklinker te helpen.
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7

StraatReünie Prinses Beatrixlaan

Ook de StraatReünie voor de
Prinses Beatrixlaan bewoners
mocht zich verheugen in
een grote belangstelling.

9

Testcase door studenten van de UU (living past). Deze dag werd een
aantal medestudenten uitgenodigd om de door een groep leerlingen
ontwikkelde ‘escapebox’ uit te proberen.

Bijzonder project, bedacht door
studenten van de UU: binnen
één uur moesten de oplossingen
gevonden worden om na afloop
een (model) kolenwagen in
elkaar te kunnen zetten.

9
10

13
17

Samen met bestuurslid Anton Slager bijeenkomst bijgewoond van de
gemeente Utrecht voor de mogelijkheden tot het krijgen van subsidies
in het kader van Utrecht 900 jaar stad.
Op verzoek in het Utrechtse Stadhuis voor het project ‘Buurten’ de
presentator, Ton van den Berg, ondersteund.

Ontvangst kunstenares Merve die meer wilde weten over het werken
bij Werkspoor, in verband met het project gastarbeiders.
Aanwezig in de Universiteit Utrecht bij de oplevering van het project
escapebox.
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December 2021
3
6
11
15
22

Bezoek in het MvZ door leerlingen van de SvdJ die interviews gaan
afnemen voor het gastarbeiders.
Vergadering over het project gastarbeiders.
Tweede ontvangst kunstenares Merve ivm project gastarbeiders
Ontvangst Paulus en Floris. Floris is van het Amsterdamse museum Het
Schip en vraagt medewerking voor een tentoonstelling over
tuinsteden.
Gesloten ivm corona

Naar waarheid opgemaakt: 2021
W. van Scharenburg
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