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Verslag van het bestuur
1. VOORWOORD
Het is ons een genoegen hierbij het
jaarverslag van 2016 van de Stichting
Stedelijk Museum Vianen te presenteren.
Meer dan 6000 bezoekers: een groei van
ruim 30% procent ten opzichte van 2015. Dat
zijn de publiekscijfers waarmee het boekjaar
2016 is afgesloten. Vianen in Lego –
Stadsrechten is de grote trekker gebleken,
maar ook de overige tentoonstellingen
‘scoorden’ prima. We mogen concluderen
dat we op een groeiende publieke
belangstelling kunnen rekenen. Dat is in de
eerste plaats het gevolg van de enorme inzet
van onze conservator en vrijwilligers.
Het Stedelijk Museum Vianen (hierna te
noemen: SMV) ligt op koers om alle
actiepunten, zoals omschreven in het plan
Het Stedelijk Museum Vianen: wervend en
bindend (2016-2019), binnen de
beleidstermijn te realiseren. Het is
verheugend te constateren dat we daarin op
de volle steun van de gemeente Vianen
mogen rekenen. Mede dankzij de
gemeentelijke subsidiebijdragen kan het SMV
een belangrijke professionaliseringsslag
maken. Het gevolg hiervan was in 2016 al
merkbaar. Het SMV is meer in het zicht
getreden, met als ‘finest moment’ het meerdan-paginabrede artikel over de expositie
Paul de Reus. Beelden en tekeningen dat op
16 november in dagblad ‘Trouw’ verscheen.
Landelijke publiciteit voor het SMV: dat is
bijzonder.
Dit alles is geen reden tot
zelfgenoegzaamheid, maar wel een
aansporing om ook de komende jaren te
blijven bouwen aan een bruisend museum.
Dank voor uw steun en interesse!

"

2. BELEID
2.1 Beleidsplan 2016 – 2019
Op 9 maart 2016 heeft het bestuur, na
raadpleging van de vrijwilligers, een nieuw
beleidsplan vastgesteld. Dit plan geeft een
inzicht in het voorgenomen beleid in de
periode tot en met 2019. De inspanningen
zijn er in deze periode vooral op gericht om
meer dan voorheen zich als historisch
museum te profileren en mede daarmee een
groter publiek te bereiken. Wij willen meer
aandacht schenken aan de historischverhalende functie van het museum, vooral
gericht op de geschiedenis van Vianen en de
regio Vijfheerenlanden. Dit geeft ons meer
mogelijkheden om ons te onderscheiden van
andere musea. Bovendien zal daarmee de
betrokkenheid van de lokale bevolking
worden vergroot.

2.2 Beheer collectie gemeente Vianen
Het SMV beschikt niet over een eigen
collectie, maar wel over een langdurig
bruikleenovereenkomst met de gemeente
Vianen. In het beleidsplan staat omschreven
dat deze collectie voor een groter en breder
publiek toegankelijk moet worden gemaakt.
Een belangrijke voorwaarde om dat te
kunnen realiseren, is dat het SMV een grotere
rol speelt in het behoud, beheer en ontsluiting
van de gemeentecollectie.
Per 1 september 2016 heeft de conservator
van het SMV als collectiebeheerder een
tweede deeltijddienstverband (0,2 fte) met de
gemeente Vianen aangegaan. Haar
aanstelling maakt het eenvoudiger om de
tentoonstellingsagenda op de collectie aan te
laten sluiten. Het vergemakkelijkt tevens de
invulling van de nieuwe semipermanente
expositie ‘Historisch Vianen’, die begin 2018
opnieuw zal worden ingericht. In goed
overleg met de gemeente en het Regionaal
Historisch Centrum Zuidoost Utrecht stelt de
conservator bovendien een beheers- en
collectieplan op. Zo werken alle partners
samen om het Viaanse erfgoed voor de
toekomst te bewaren.
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2.3 Toekomst Museum

2.4 Bezoekers Museum

Het blijft onze ambitie om het SMV ook als
historisch museum te profileren en (daarmee)
een groter publiek te bereiken. Waar mogelijk
gaan we de samenwerking aan met lokale en
regionale cultuurpartners. Tegelijkertijd zet
het SMV in op tentoonstellingen met een
grotere ‘belevingswaarde’. De plannen voor
de nieuwe expositie “Historisch Vianen” zijn
bijvoorbeeld geënt op een dynamisch en
interactief tentoonstellingsconcept.

In het nieuwe beleidsplan heeft het bestuur
het streven aangegeven om via
aansprekende tentoonstellingen een groei
van het aantal bezoekers te bereiken. Tot ons
genoegen hebben de inspanningen hiervoor
reeds in het eerste jaar van deze
beleidsperiode haar vruchten afgeworpen. In
totaal 3.202 bezoekers kwamen van de
bijzondere tentoonstellingen genieten.
Dit aantal betekent een significante groei ten
opzichte van de voorgaande jaren (in 2014:
1.942 en in 2015: 2.365). Ook het aantal
bezoekers aan diverse andere activiteiten en
culturele evenementen in museum maakte
een groei door. Met een aantal van 2.858
bezoekers was dit ruim 600 hoger dan in
2015.

Het SMV ambieert ook een uitdagend
tentoonstellingsbeleid, waarmee meer
bezoekers van buiten Vianen kunnen worden
getrokken. Een scherp oog voor (beginnend)
kunsttalent en spectaculaire bruiklenen is
daarbij een ‘must’. Als de veiligheid,
belichting en klimatologische
omstandigheden in het gebouw aan de
professionele museale normen voldoen – en
dat is bijna het geval – is een belangrijke stap
gezet om nog aansprekender te kunnen
programmeren. Het is dan ook van belang
dat het tentoonstellingsbudget in de pas
loopt met onze ambities. Het SMV zal
hiervoor meer inkomsten moeten werven.
De politieke actualiteit dwingt ook tot een
meer diepgaande reflectie over de toekomst
van het SMV. De gemeentelijke herindeling
zal er waarschijnlijk toe leiden dat Vianen in
2019 opgaat in de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden. Of dat binnen de provincie
Utrecht of Zuid-Holland zal zijn is nog niet
bekend, maar het SMV ziet deze verandering
als een nieuwe kans om haar rol in het
regionale museumlandschap te
herpositioneren. De resterende
beleidsperiode zal worden gebruikt om daar
beter inzicht in te krijgen.
"

Geïnteresseerde bezoekers bij de tentoonstelling
Bodemschatten
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3. ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN
a. Tentoonstellingen

Bodemschatten / De Kat van Mondriaan
20 december 2015 t/m 20 maart 2016
De tentoonstelling Bodemschatten over de
archeologie van Vianen en de expositie van
de maquettes van Coen Bouwstra’s boek De
kat van Mondriaan die eind 2015 waren
gestart, liepen tot 20 maart 2016. Beide
tentoonstellingen hadden een hoog educatief
karakter. Bodemschatten toonde in de
bovenzaal een omvangrijk bruikleen van het
Depot Provincie Utrecht met prachtige
archeologische vondsten van het terrein van
kasteel Batestein. Het zwaard van de
Gaasperwaard was net uit restauratie
gekomen en werd voor het eerst aan het
publiek getoond. De tentoonstelling ging
gepaard met een uitgebreide audiotour. De
kat van Mondriaan was een expositie in de
benedenzaal die geschikt was voor het hele
gezin. Het vertelde het levensverhaal van een
van Nederlands belangrijkste kunstenaars,
Piet Mondriaan, vanuit het oogpunt van zijn
kat. Ook deze presentatie ging gepaard met
een audiotour.
Vianen in LEGO - Stadsrechten
3 april t/m 29 mei 2016
In het kader van het Stadsrechtenproject,
een samenwerking van de historische
verenigingen en musea in Wijk bij Duurstede,
Rhenen en Vianen, werd de tentoonstelling
Stadsrechten – Vianen in LEGO
georganiseerd. Professionele LEGO-bouwers
van het collectief Lowlug hadden voor deze
tentoonstellingen monumenten van Vianen
als het stadhuis, de Grote Kerk en het oude
postkantoor en woonhuis van Ina Boudier
Bakker nagebouwd. In slechts twee
maanden wist de tentoonstelling meer dan
1.600 bezoekers te trekken, een groot
succes. In de benedenzaal was voor
kinderen een LEGO-bouwwedstrijd
georganiseerd, waar zestien kinderen aan
deelnamen. Het publiek mocht stemmen op
het mooiste bouwwerk.

De Brederodes en de kunsten /
De tuinkunst van de Brederodes
11 juni t/m 30 oktober 2015
2016 werd uitgeroepen tot het
Brederodejaar. In de benedenzaal werd in
samenwerking met de Open Tuinenroute de
verdwenen tuin van kasteel Batestein
opnieuw tot leven gewekt aan de hand van
de ontwerpen van Isaac Leschevin. In de
bovenzaal werd de rol van de Brederodes als
mecenassen van de kunsten belicht. Het
spectaculaire ruiterportret van Reinoud III en
de 4,3 meter lange prent van de rouwstoet
van Walraven III werden door de gemeente
Vianen in bruikleen gegeven. De portretten
van Johan Wolfert en Anna Johanna van
Nassau-Siegen kwamen vanuit het Duitse
Detmold naar Vianen. Ook werden de
maquettes van Batestein van Coen Bouwstra
die hij voor het boek Verhalen van Vianen
had gemaakt, getoond. Maar wel heel
bijzonder waren de speciale Virtual Reality
brillen waarmee bezoekers 400 jaar terug in
de tijd door kasteel Batestein konden lopen.
In augustus werden twee parallelle
cursussen Schilderen zoals in de tijd van de
Brederodes door Petra Smits georganiseerd.
Op de knusse museumzolder leerden
cursisten over verschillende pigmenten, het
mengen van verf en het aanbrengen van de
ondertekening en de onderschildering. Al
deze resultaten werden in de laatste week
van oktober geëxposeerd in de bovenzaal.
Paul de Reus. Beelden en Tekeningen
13 november 2016 t/m 29 januari 2017
De expositie van beelden en tekeningen van
de Amsterdamse kunstenaar Paul de Reus
werd landelijk goed ontvangen. Naast
recentelijk werk, maakte De Reus voor deze
expositie de installatie Schaduwkat. Daarvoor
werd de noordwand van de schuilkerk
gedeeltelijk zwart geverfd. In dagblad Trouw
verscheen een spread met een interview met
De Reus, de expositie stond in de
nieuwsbrief van de Museumkaart, er
verscheen een recensie op 8weekly en er
stonden items in het Museumtijdschrift en in
de Kunstkrant. Dankzij deze expositie
groeide ons bereik op Facebook aanzienlijk
en weten hedendaagse kunstenaars en
kunstcritici het Stedelijk Museum Vianen te
vinden.
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b. AvondextrA
De succesvolle serie concerten c.q.
kleinkunstbijeenkomsten onder de titel
AvondextrA ging dit jaar haar 7e seizoen in.
De optredens - vijf in het voorjaar en vier in
het najaar - mochten zich weer verheugen
op ruim voldoende publieke belangstelling.
●29 januari
Gilbert (Maaike Zwaan, Janet Gilbert, Kees
de Wit , Erik van Dijck)
Engelstalige chansons. Kleine verhalen met
teksten van de Londense singer-songwriter
Janet Gilbert, met persoonlijke herinneringen,
belevenissen en emoties.
●26 februari
The Guitar Connection (Ger Oosterhaven,
Daniël Antonie)
Twee getalenteerde gitaristen. Zij wisten het
publiek van meet af aan te boeien met hun
muzikaliteit, virtuositeit en
gepassioneerdheid.
●25 maart
Elsie en de mannen ( Elsie Reiziger, Maarten
Wesselman, Jelle Zuring, Jonathan van
Praag)
Dit kwartet nam het publiek mee op een
muzikale jazzreis door het repertoire van o.a.
Duke Ellington, Miles Davis tot en met
Branford Marsalis en Kyteman.
● 29 april
Camille Claudel (Els Buitendijk)
In deze eenakter vertelde en speelde Els de
tragische levensgeschiedenis van deze
franse beeldhouwster, die leerlinge, collega
en minnares was van de Auguste Rodin.
●27 mei
Café de Paris (Camadou, Hans van
Gelderen, Dasha Beltiukova)
Een optreden met chansons in de Café de
Paris-stijl. Dus van jazzy via weemoed naar
de meeslepende doorleefdheid van Piaf.
● 26 augustus
Accordéon Mélancolique ( Jean-Pierre
Guiran, Cherie de Boer)
Een meeslepend literair/muzikaal programma
met als thema de aangrijpende verhalen uit
het leven van Marten Toonder Sr., de vader
van de beroemde striptekenaar.

●30 september
Confluentes (Ralph Rousseau Meulenbroeks)
In dit soloprogramma ging Ralph helemaal
terug naar de basis van zijn fascinatie voor
de viola da gamba en zocht de grenzen op
van het gamba-universum: van 1553 tot
heden.

"
25 maart: Elsie en de mannen

●28 oktober
Quartier Latin (Leticia Bal, Paul Weiling)
Twee multi-instrumentalisten speelden soms
heel intiem en akoestisch samen, soms in
een onbeperkte bezetting door middel van
hun virtuoze beheersing van hun
loopstations.
●25 november
Dividivi3 (Rieneke Brink, Paloma de Beer, Ilse
Eijsink)
Een blazerstrio dat, naast klassieke muziek,
verrassende uitstapjes maakte naar andere
muziekstijlen met hun eigen arrangementen
voor de diverse blaasinstrumenten.

25 november: Dividivi3
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c. Educatieve projecten
Op stap met Jet en Jan, jong in 1910
Ook in het voorjaar van 2016 zijn leerlingen
(groep 5) van basisscholen in Vianen,
Lexmond, Ameide en Leerbroek op het
educatieve project Jet en Jan, jong in 1910
afgekomen. Het Landschap Erfgoed Utrecht
(LEU) heeft dit project ontwikkeld om
kinderen in contact te brengen met het
cultureel erfgoed in de eigen omgeving. Het
museum heeft onder leiding van coördinator
Ansje in ’t Veld en haar team van veertien
vrijwilligers tien groepen van tien
basisscholen ontvangen. In totaal hebben
205 leerlingen dit jaar meegedaan met Jet en
Jan.
Educatie bij tentoonstellingen
Voor de tentoonstelling Bodemschatten, over
de archeologie van Vianen en omgeving,
kwamen BSO De Duim met dertien kinderen
en de Egbertusschool met negenentwintig
leerlingen naar het museum. Beide groepen
werden door archeoloog en samensteller van
de tentoonstelling Janneke Kluit rondgeleid.
Voor de expositie De kat van Mondriaan
brachten de leerlingen van de groepen 1 en
2 van basisschool Het Kompas uit Lexmond
een bezoek aan het museum. De kinderen
werden in vier groepen ingedeeld en volgden
de audiotour, luisterden naar het verhaal uit
het gelijknamige boek van Coen Bouwstra,
kregen van Coen uitleg over de maquettes
en maakten een kleurplaat van de expositie.
In het kader van het Brederodejaar 2016
organiseerde Petra Smits in de maanden
juni, september en oktober voor leerlingen
van de 1e klas van het Oosterlichtcollege
rondleidingen door de
Brederodetentoonstelling. Aansluitend gaf zij
op de museumzolder een les over de
geschiedenis van pigmenten en het
opbouwen van een schilderij. In totaal zijn er
106 Oosterlichters in het museum geweest.
Ook voor de expositie Paul de Reus.
Beelden en tekeningen kwamen in de
maanden november en december 77
leerlingen van het Oosterlichtcollege op
bezoek met een opdracht voor het vak
Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).

Museumkids
In 2016 is in samenwerking met Puck de
Haan en Petra Smits drie keer Museumkids
georganiseerd. Bij de tentoonstelling
Bodemschatten maakten veertien kinderen
een eigen bodemvondst van klei onder
leiding van Janneke Kluit.

"
Museumkids met ‘Bodemschatten’

De Museumkids bij de tentoonstelling Vianen
in LEGO – Stadsrechten kon op veel
aanmeldingen rekenen. Tweeëntwintig
kinderen volgden de workshop van
professioneel LEGO-bouwer Jebbo Bouhuijs
voor tips en tricks. Aansluitend maakten de
kinderen hun eigen LEGO-filmpje onder
leiding van Izak van Rij en Paulien Lemmen.
In de herfstvakantie werd in het kader van de
Rabo Museumkidsweek door vier kinderen
een Viaans monument gebouwd onder
leiding van kunstenaar en oud-Vianees Coen
Bouwstra. Bouwstra’s maquette van kasteel
Batestein in de Brederodetentoonstelling
diende ter inspiratie.
Ook de traditionele Paas- en Kerstknutsel
waren dit jaar weer succesvol.
Respectievelijk konden we rekenen op
twintig en vijftien kinderen die zich hiervoor
aanmeldden. We kregen met al deze
activiteiten volop aandacht in de regionale
bladen het Kontakt en de Molenkruier.
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d. Overige activiteiten
Januari
06 - Nieuwjaarsreceptie Probus
07 - Nieuwjaarsreceptie
07 - Ondernemersvereniging Vianen
12 - Nieuwjaarsreceptie Heerensociëteit
14 - Nieuwjaarsreceptie Rotary
Februari
23 - Speurtocht
24 - Museumkids in het kader van
24
–
expositie “Bodemschatten”.
Maart
01 - Bijeenkomst cultuurcoördinatoren
08 - Rondleiding leerlingen Egbertusschool
08 – expositie “Bodemschatten”.
18 - Bijeenkomst fam. Vermeulen
23 - Paasknutselmiddag
April
01 - Vrijwilligersbijeenkomst
02 - Opening expositie “Vianen in LEGO – 02
Stadsrechten”.
07 - Halfjaarlijkse lezing Historische
07
Vereniging Het Land van Brederode
Mei
04 - Museumkids in het kader van
04
–
expositie “Vianen in LEGO04 – Stadsrechten”.
29 - Finissage expositie Vianen in LEGO – 29
Stadsrechten”.
Juni
11 - Opening exposities “Brederodes en de
kunsten” en “De Tuinkunst van de
Brederodes”.
12 - Open Tuinen route
21 - Oosterlichtcollege, rondleiding
21 - Brederodetentoonstelling.
Juli
16 - Lezing Vanessa Bezemer Sellers in het
kader van de expositie “De Tuinkunst
van de Brederodes”
Augustus
10 - Workshop “Schilderen zoals in de tijd 10
van de Brederodes”
11 - Workshop “Schilderen zoals in de tijd 10
van de Brederodes”
17 - Workshop “Schilderen zoals in de tijd 10
van de Brederodes”
18 - Workshop “Schilderen zoals in de tijd 10
van de Brederodes”
24 - Workshop “Schilderen zoals in de tijd 10
van de Brederodes”
25 - Workshop “Schilderen zoals in de tijd 10
van de Brederodes”
31 - Workshop “Schilderen zoals in de tijd 10
van de Brederodes”

September
07 - Workshop “Schilderen zoals in de tijd 10
van de Brederodes”
08 - Workshop “Schilderen zoals in de tijd 10
van de Brederodes”
10 - Open Monumenten Dag
11 - Toneelroute/ Open Monumenten Dag
Oktober
06 - De Voorhof
10 - Oosterlichtcollege, rondleiding
10
Brederodetentoonstelling
12 - Paardenmarkt
14 - Opening mini-expo portretten
10
Brederode
22 – Museumkids, activiteit in het kader 10
van de RABOMuseumkidsweek
24 - Oosterlichtcollege, rondleiding
10
Brederodetentoonstelling
26 - Halfjaarlijkse lezing Historische
10
Vereniging Het Land van Brederode
November
01 - Schildercursus
08 - Schildercursus
12 - Opening Expositie “Paul de Reus, 10
Beelden en Tekeningen”
14 – Oosterlichtcollege, rondleiding
10 - tentoonstelling werken Paul de Reus
14 - Vrijwilligersbijeenkomst
15 - Schildercursus
21 - Oosterlichtcollege, rondleiding
10 - tentoonstelling werken Paul de Reus
22 - Schildercursus
29 - Schildercursus
December
13 - Oosterlichtcollege, rondleiding werken
10 - Paul de Reus
14 - Oosterlichtcollege, rondleiding werken
10 - Paul de Reus
14 - Kerstknutselmiddag
15 - Oosterlichtcollege, rondleiding
10 - tentoonstelling werken Paul de Reus
20 - Studenten Reinwardt-academie
21 - Oosterlichtcollege, rondleiding
10 - tentoonstelling werken Paul de Reus
21 - Kerstborrel vrijwilligers
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e. Samenwerkingsverbanden.
Historische Vereniging “Het Land van
Brederode”
De Viaanse Historische Vereniging “Het
Land van Brederode” was medeorganisator van de succesvolle
tentoonstelling over de stadsrechten van
Vianen. Voorts was deze vereniging
partner bij de activiteiten die in het
kader van het Brederodejaar zijn
georganiseerd. Tenslotte maakt de
Historische Vereniging gebruik van het
museum voor haar halfjaarlijkse
lezingen.
"
Lidmaatschap SKER
Het museum participeert in de Stichting
Kunst en Erfgoed Rivierenland. Dit is een
samenwerking tussen zeven musea. Naast
ons museum zijn dat het Vreeswijks
Museum, museum De Warsenhoeck
(Nieuwegein), Museum Dorestad (Wijk bij
Duurstede), Stadsmuseum IJsselstein, het
Gorcums Museum en het Flipje en
Streekmuseum Tiel. Het oorspronkelijke doel
van de samenwerking is te komen tot
gezamenlijke exposities over onderwerpen
die de gemeenten in Rivierenland
gemeenschappelijk hebben. De activiteiten
van de SKER hebben in 2016 op een laag
pitje gestaan. De participerende musea
hebben uitgesproken te hechten aan het
laten voortbestaan van deze samenwerking.
Daarbij wordt het belang van het onderlinge
contact over museale onderwerpen groter
geacht dan het gezamenlijk organiseren van
exposities.
Lidmaatschap van de
Museumvereniging
De Museumvereniging is een sterke
brancheorganisatie die de politiek niet
schuwt. De vereniging organiseert de uitgave
van de Museumkaart in opdracht van de
Stichting Museumkaart. Halfjaarlijks is er een
Algemene Ledenvergadering.

!

Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)
Het museum schakelt deze instelling in voor
de uitvoering van het project “Jet en Jan, jong
in 1910”. Voorts organiseert LEU regelmatig
interessante workshops en verzorgt
trainingen.
Grote Kerk Vianen,
Met het bestuur van De Grote Kerk is
nauw samengewerkt bij de voorbereiding en
uitvoering van de activiteiten in het kader van
het Brederodejaar (2016). Het beleid is erop
gericht de samenwerking te intensiveren. Een
verruiming van de openingstijden van de kerk
is daarbij uitgangspunt. Daarmee kunnen
meer mensen uit Vianen en daarbuiten
kennismaken met het Praalgraf als het
absolute toeristische hoogtepunt van Vianen.
Regionaal Historisch Centrum ZuidoostUtrecht.
Het RHC in Wijk bij Duurstede heeft het
beheer van het zgn. “platte” historische
archief” van de gemeente Vianen
(documenten, kaarten , prenten e.d.). De
succesvolle expositie over de Stadsrechten
van Vianen was een initiatief van het RHC. Bij
de voorgenomen herinrichting van de
benedenverdieping van het museum zal de
historie van Vianen intensiever worden belicht.
Daarbij kan het goede contact met het
Regionaal Historisch Centrum ZuidoostUtrecht zeker van nut zijn.

"
Ondernemersvereniging Vianen
Het museum is lid van de
ondernemersvereniging. Een delegatie van
het bestuur heeft in 2016 de beide
vergaderingen van de
ondernemersvereniging bijgewoond. De
Nieuwjaarsreceptie vond in het museum
plaats.
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f. Het VVV-agentschap/de
museumwinkel
Het VVV-agentschap.
Vianen is in beweging en dit is merkbaar
voor het VVV-team. De contouren van
toeristisch Vianen beginnen zich steeds
duidelijker af te tekenen. Gemeente Vianen is
in juni 2016 officieel een Cittaslow gemeente
geworden; een keurmerk dat de authenciteit
van Vianen en versterking van de streek
waarborgt. Het keurmerk biedt kansen om
het unieke karakter van Vianen zichtbaar te
maken en verder uit te bouwen.
Het VVV-team werkt actief samen met
diverse partijen om de pareltjes van Vianen
kenbaar te maken aan toeristen én inwoners.
Dit jaar heeft het VVV-team acht keer overleg
gevoerd met een gemeentelijke
vertegenwoordiging. Deze overleggen waren
met name praktijkgericht: het uitwisselen van
signalen en ontwikkelingen omtrent toerisme,
het ondersteunen van toeristische
initiatieven, regelen van benodigde
materialen en distributie van
publiciteitsmateriaal.
Professionalisering VVV
Het VVV-team heeft per september 2016
afscheid genomen van Rob van de Wiel als
kartrekker. Voor de opvolging is de aanzet
gemaakt voor een verdere professionalisering
van de VVV. Door het aantrekken van een
betaalde kracht wil het VVV-team de kennis,
ontwikkelingen en mogelijkheden voor
toerisme in Vianen vergroten. Paulien
Lemmen heeft deze taak op zich genomen.
In het voorjaar van 2017 zullen de afspraken
rondom financiering en werkgeverschap rond
gemaakt worden.

"

Toeristische initiatieven
Een van de grootste bezienswaardigheden
van Vianen is het praalgraf. Om deze
voldoende te kunnen ontsluiten voor
bezoekers zijn verruimde openingstijden
noodzakelijk. Dit was echter door een tekort
aan vrijwilligers niet mogelijk. Met moeite kon
de Grote Kerk op 3 dagen opengesteld
worden voor bezoekers. Op initiatief van het
VVV-team is er in april 2016 contact gezocht
met het kerkbestuur van de grote kerk voor
de opzet van een praalgrafgilde. Doel van het
gilde is het behoud van het praalgraf en het
verruimen van de toegankelijkheid. Inmiddels
zijn de 30 vrijwilligers die zorgden voor de
openstelling van de kerk, verruimd met 10
extra vrijwilligers. Dit heeft als effect dat de
Grote Kerk in 2017 op 5 dagen geopend zal
zijn.
De centrummanager van Vianen heeft in
samenwerking met de VVV en
waterfeesten.nl een Viaanse dagtocht
ontwikkeld voor busmaatschappijen. Deze
dagtocht biedt een gevarieerd programma,
waarbij de bezoeker wandelend én varend
kennis maakt met de highlights van Vianen.
In september konden lezers van de regionale
dagbladen tegen gereduceerd tarief mee met
de pilot-versie. Het VVV-team gaf
ondersteuning in de organisatie d.m.v. het
opzetten van het draaiboek, het regelen van
de gidsen en verspreiding van
promotiemateriaal. Op de dag zelf waren 2
gastvrouwen aanwezig en werd er gezorgd
voor een videoregistratie. Deze tour is op de
busidee-beurs gepromoot door de
centrummanager en een vrijwilligster van de
VVV.
In september is het VVV-team benaderd
door basisschool de Voorhof om meer te
vertellen over de rol van de VVV in Vianen ter
aansluiting op een geïntegreerd
lesprogramma over toerisme. Hierop is een
gastles verzorgd over de
bezienswaardigheden in Vianen en
omgeving, de functie van de VVV en uitleg
over fietsknooppunten.
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vervolg Toeristische initiatieven

Deze les werd opgevolgd door een bezoek
aan de VVV, een stadswandeling en een
bezoek aan de schuilkerk. Deze gastles is
enthousiast ontvangen door de leerkrachten,
kinderen en heeft potentie om dit verder uit
te rollen naar alle basisscholen in de
omgeving.

De museumwinkel.
Ook afgelopen jaar is het assortiment van de
museumwinkel uitgebreid met nieuwe
producten, zoals het kinderboek “Verhalen
van Vianen” van Coen Bouwstra, de Viaanse
watertoren in LEGO een reproductie van een
18e–eeuws tegeltje met de opdruk ‘Vyanen’.

In samenwerking met de citymarketeer heeft
het VVV-team de bestaande fietsroutes
bekeken. Een selectie uit deze routes is
gebruikt voor de ontwikkeling van twee
fietsroutes die bezoekers langs
bezienswaardigheden uit de streek leidt.
Deze routes zullen volgens de Vrijstad
Vianen- layout ontworpen worden. De
brochures zijn inmiddels gereed.

Op het moment van schrijven worden de
nieuwe meubels gemaakt waarmee deze en
andere items op een aantrekkelijke manier
aan de man kunnen worden gebracht.
Daarnaast zal het huidige winkelaanbod nog
eens kritisch tegen het licht worden
gehouden. Het SMV hoopt zo een nieuwe
impuls aan de verkoop te geven, die nog
altijd enigszins bij de verwachtingen
achterloopt.

"

"
"

"

"
Vianen heeft de toerist veel te bieden
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4. BESTUUR, PERSONEEL EN
4. ORGANISATIE
Het bestuur van de Stichting Stedelijk
Museum Vianen bestaat uit
vertegenwoordigers van de bevolking van
Vianen die hun kennis en kunde belangeloos
inzetten.
Bestuurssamenstelling
In het verslagjaar is de samenstelling van het
bestuur op twee posities gewijzigd. De heer
Martin Janmaat, sinds 2013 penningmeester,
heeft medio 2017 zijn functie neergelegd en
is opgevolgd door de heer Theo van Vliet.
Voorts heeft de heer Rob van de Wiel
afscheid genomen van het bestuur, waarvan
hij sinds 2005 deel heeft uitgemaakt.
Vooralsnog is besloten zijn plaats in het
bestuur niet in te vullen.

Verder zijn Gerrit van Dienst en Gé Timmer
het bestuur behulpzaam met respectievelijk
IT-werkzaamheden en social media.
De leden van het bestuur van de Stichting
Stedelijk Museum Vianen en de vrijwilligers
van het museum ontvangen geen geldelijke
beloning.
Op 29 september nam het bestuur tijdens
een feestelijk etentje afscheid van de oudbestuursleden Martin Janmaat en Rob van
de Wiel.

Aan het eind van het verslagjaar is de
bestuurssamenstelling als volgt:
●Voorzitter
Klaas de Zwaan
aftredend: 2019 (herbenoembaar)
●Secretaris
Frans Wessels
aftredend: 2018 (niet herbenoembaar)
●Penningmeester
Theo van Vliet
aftredend: 2020 (herbenoembaar)
●Lid (vrijwilligers/VVV-winkel)
Margot Temme
aftredend: 2019 (herbenoembaar)
●Lid (Sponsoring/vrijwilligers)
Joke Buwalda-Wolters
aftredend: 2017 (herbenoembaar)
Als adviseur voor met name PR- en
promotieactiviteiten verleent Gerben Stel
ondersteuning aan het bestuur en neemt
deel aan de bestuursvergaderingen. Mevr.
Thea Altman voert de financiële administratie
van het museum en is daarmee een
waardevolle steun voor de penningmeester.
Zij heeft lopende het verslagjaar deze
werkzaamheden overgenomen van mevr.
Gré van Arendonk.
"
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●Bestuursactiviteiten

●Personeel

Bestuursvergaderingen.
In 2016 is het bestuur tien maal bijeen
geweest. Daarbij is met name veel aandacht
besteed aan:

Conservator
Het museum had in 2016 een conservator in
vaste dienst voor 20 uur in de week (0,5 fte).
Deze positie wordt sinds 1 februari 2015
bekleed door mevr. Afiena van IJken-Van
Zanten.

- de voorbereiding en vaststelling van het
Beleidsplan 2016-2019”: “Wervend en
bindend”.
- de verwezenlijking van aantrekkelijke
exposities;
- het beheer van de gemeentelijke collectie;
- de ontwikkeling van het VVV-agentschap - en het toerisme in Vianen;
- de toekomstige nieuwe uitstraling van het- museum, zowel qua interieur als exterieur.

Stagiaires
In 2016 is voor het eerst gebruik gemaakt
van de inzet van twee studenten van het
Oosterlichtcollege. In het kader van hun
maatschappelijke stage hebben zij voor het
museum binnen hun leeftijdsgroep
onderzocht welke museale activiteiten de
interesse van deze jongeren heeft.

Gemeentelijke contacten.
In het afgelopen jaar is er tweemaal overleg
geweest met de portefeuillehouder Cultuur
(wethouder M. Verweij), te weten op 7 juli en
op 7 september. De overleggen vonden in
een constructieve en plezierige sfeer plaats.
Punten van gesprek waren met name:

Reinwardtacademie.
Een aantal studenten van de
Reinwardtacademie heeft in het kader van
hun afstudeerproject een waardevolle
voorzet geleverd tot vaststelling van het
educatiebeleid van ons museum.

- de voortgang van de ideeënvorming over
de nieuwe uitstraling van het museum, een
en ander in het kader van de door de
gemeenteraad in het vooruitzicht gestelde
financiële ondersteuning;
- evaluatie van de stadsrechtenexpositie
- de inschakeling van de conservator van het
- museum bij het beheer van de
gemeentelijke collectie.

●Vrĳwilligers
Wij (inclusief VVV) kunnen niet zonder de
onverminderde inzet van onze vrijwilligers en
gelukkig konden wij in 2016 weer rekenen op
een groot aantal van hen (in totaal 65!). Om
nieuwe vrijwilligers aan te trekken werd
wederom gebruik gemaakt van het online
platform “Vianen voor Elkaar”, hetgeen
resulteerde in het aanstellen van zeven
nieuwe vrijwilligers.
Op 14 november werd een
vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd en op
21 december werd de jaarlijkse
kerstbijeenkomst gehouden. In 2016 hebben
met (nagenoeg) alle vrijwilligers
voortgangsgesprekken plaatsgevonden.
Hierin werd gekeken naar wat goed gaat en
behouden moet blijven en welke zaken
verbetering behoeven. Als gevolg hiervan zijn
een paar zaken aangepast in het
Veiligheidsbeleid en zijn tips opgevolgd voor
verbeterde communicatie. Ook heeft de
conservator een inleiding gehouden over de
gevolgen van het werken in een
professioneel, geregistreerd museum.
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●Sponsoring
In 2016 mochten wij ons wederom
verheugen in de sponsoring door de
Rabobank. Voorts hebben wij acht Vrienden
van het Museum, met daarnaast een aantal
bedrijven die ons sponsoren “in natura”.
●Donateurs

De internetsite van het museum kreeg een
nieuwe look; veel meer van deze tijd en
overzichtelijker. De beeldbrede foto’s op de
homepage zijn uitnodigend en geven in één
oogopslag de bezoeker de benodigde
basisinformatie, waarna door eenvoudig
doorklikken uitgebreide
achtergrondinformatie makkelijk is te vinden.

Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het
aantal donateurs: 276, gelijk aan dat aan het
begin van het jaar. Op 27 adressen zijn twee
donateurs ingeschreven.
Eén donateur ondersteunt het museum met
een belangrijke jaarlijkse bijdrage op basis
van de Geefwet.

Hoewel het moeilijk blijkt om publiciteit te
genereren in de landelijke media werden wij
dit jaar aangenaam verrast door een
uitgebreid artikel over de tentoonstelling van
Paul de Reus in “Trouw”. Daaraan werd
eveneens redactionele aandacht besteed in
het Museumtijdschrift.

●Publiciteit
Ter ondersteuning van diverse activiteiten
werd in eigen beheer promotioneel drukwerk
gemaakt. Dit gebeurde in de vorm van
posters, leaflets en flyers.
Voor drie exposities werd een speciale folder
gemaakt, te weten Bodemschatten, Vianen
in LEGO-Stadsrechten en Paul de Reus.
Beelden & tekeningen.
Daarnaast verschenen er in het afgelopen
jaar drie Nieuwsbrieven ten behoeve van
informatie naar onze donateurs.
Tevens verschenen er namens het bestuur
acht zogenoemde informatiebulletins die
speciaal gericht zijn op al onze vrijwilligers.
Daarin worden diverse wetenswaardigheden
en besluiten gecommuniceerd.
"
Paul de Reus. Beelden & tekeningen in Trouw

Ook in het digitale versie van de
Museumkaart-informatie werden wij twee
keer prominent genoemd en in het
Utrechtkatern van “De Telegraaf” verschenen
een paar keer kleine artikelen.
De lokale media besteedden vrijwel altijd
aandacht aan de berichten die wij hen ter
beschikking stelden. Dankzij die publiciteit
mogen wij stellen dat de bekendheid van het
museum steeds verder toeneemt.

"
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5. RISICOMANAGEMENT
Het bestuur is zich bewust van de risico’s
met betrekking tot het continueren van zijn
activiteiten.

6. GOVERNANCE CODE CULTUUR
In 2014 is een (herziene) Governance Code
Cultuur verschenen. Deze Code heeft
betrekking op regels voor goed bestuur en
toezicht in culturele organisaties.

De belangrijkste risico’s zijn:
!Het onderhoud c.q. in standhouden van het
historische pand waarin het museum is
gehuisvest. Het geld, benodigd voor
grootschalig onderhoud en aanpassing aan
de huidige eisen die aan het museum worden
gesteld, is inmiddels voor 2/3 deel
beschikbaar.
!Aantrekken van exposities die een breed
publiek aanspreken. In 2016 is dit
gerealiseerd middels enkele grote exposities.
Ook voor 2017 zijn er contacten voor een
expositie die een breed publiek uit Vianen en
daarbuiten zal aantrekken.

In grote lijnen voldoet ons museum aan de
principes die hieraan ten grondslag liggen.
Het gaat hierbij o.m. om het bestuursmodel,
de termijnen van bestuurslidmaatschap, de
eventuele beloningen van bestuur/
vrijwilligers, deskundigheid, effectiviteit
bestuur/bereiken doelstellingen, vermijden
van belangenverstrengeling, toezicht en
interne controle e.d.
Het bestuur heeft besloten de
stichtingsstatuten te wijzigingen, zodanig dat
aan de Governance Code wordt voldaan.
Op 11 maart 2016 is de hierop betrekking
hebbende notariële akte verleden, waarmee
de nieuwe statuten van kracht zijn geworden.

!De vaste inkomsten en de aan exposities
gerelateerde entreegelden zijn onvoldoende
om grote exposities te financieren. Hiervoor
moeten separaat sponsorgelden en/of
subsidie beschikbaar komen. Het beleid van
het bestuur in deze is, dat alvorens
verplichtingen worden aangegaan, de
financiering beschikbaar of toegezegd moet
zijn.

"
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7. ONTWIKKELINGEN EN
VERWACHTINGEN 2017

8. TOT SLOT

Algemeen
Waar 2016 nog het karakter van een
overgangsjaar had, zal 2017 in het teken
staan van verdere aanscherping van ons
beleid. Wederom is de verwachting dat de
bezoekersaantallen voor alle activiteiten die
in het SMV worden ondernomen zullen
stijgen. Met name de voorgenomen
tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit
(01/01/2017 – 07/01/2018) zou daarvoor
zorg moeten dragen, maar we menen ook in
algemene zin te profiteren van de groeiende
belangstelling van, met name, de Viaanse
bevolking voor het SMV. De komst van de
nieuwe wijk Hoef en Haag biedt eveneens
perspectief.

Wij bedanken de conservator, alle
bestuurders en vrijwilligers, die er via een
gezamenlijke krachtsinspanning voor hebben
gezorgd dat het voor het museum een
uitstekend jaar is geweest.

De voorgenomen kwaliteitsinvesteringen
zullen dit jaar grotendeels zijn afgerond. Dat
maakt gaandeweg de weg vrij om onze
focus te verleggen naar een nieuwe
toekomst, waarin het streven naar een
grotere relevantie het uitgangspunt is.
Begroting 2017 en kasstromen 2017
Bij een ongewijzigd beleid wordt over 2017
een nadelig resultaat verwacht van €5.477.
Wanneer geen rekening wordt gehouden met
afschrijvingen wordt er een positief resultaat
verwacht van € 5.723, de liquiditeit zal
daarom met € 5.723 verbeteren.
In 2017 staan een verbouwing en groot
onderhoud gepland. Hiervoor zal uit eigen
middelen € 50.000 beschikbaar worden
gesteld, van de gemeente Vianen is €
50.000 subsidie hiervoor ontvangen. Tevens
verwachten wij van derden een substantiële
bijdrage.

Ook bedanken wij de gemeente Vianen voor
de subsidiëring en de sponsoren voor hun
bijdragen waardoor het mogelijk was mooie
en interessante exposities en andere
activiteiten in het museum te organiseren.
Graag doet het bestuur een beroep op
vrijwilligers, donateurs, sponsoren en
overheid om door middel van hun inzet en/of
financiële bijdrage het SMV blijvend te
ondersteunen.

Vianen, april 2017

HET BESTUUR VAN DE
STICHTING STEDELIJK
MUSEUM VIANEN
Klaas de Zwaan
Frans Wessels
Theo van Vliet
Joke Buwalda-Wolters
Margot Temme
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