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Verslag van het bestuur 

1. VOORWOORD


Het is ons een genoegen hierbij het jaarverslag van 
2017 van de Stichting Stedelijk Museum Vianen te 
presenteren. 

Het Stedelijk Museum Vianen (hierna te noemen: 
SMV) mag wederom terugkijken op een succesvol 
jaar. Onze tentoonstellingen en activiteiten hebben 
in totaal meer dan 8000 bezoekers getrokken: een 
groei van 35% ten opzichte van 2016. De grote 
publiekstrekker was de spectaculaire 
overzichtstentoonstelling “Rembrandt in zwart-
wit”. Gedurende vier maanden waren maar liefst 
honderd etsen van de grote meester in ons 
museum te zien. De grandioze steun van 
vrijwilligers, kunstenaars, ondernemers, gemeente 
en verschillende fondsen maakte deze 
tentoonstelling extra speciaal. “Rembrandt in 
zwart-wit” was echt het resultaat van een 
gezamenlijke inspanning. Het bestuur van het SMV 
is alle betrokkenen daar bijzonder erkentelijk voor. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Jaap 
Mulders, zonder wiens verzameldrift en 
medewerking een relatief bescheiden museum als 
het onze een tentoonstelling van deze allure nooit 
had kunnen organiseren. “Rembrandt in zwart-wit” 
heeft ons veel bezoekers, complimenten en 
publiciteit opgeleverd. 

Natuurlijk heeft het Stedelijk Museum Vianen veel 
meer gebracht van Rembrandt alleen. Het 
afgelopen jaar hebben we ook het werk van Paul 
de Reus, Liesbeth Mouthaan, Willemien Schroot, 
Arie Verlaan en Nelson Carrilho tentoon mogen 
stellen, tot vreugde van velen. Daarnaast hebben 
we in samenwerking met de Stichting 
Sleepbootdagen een unieke tentoonstelling over 
Riviervaart op de Lek georganiseerd. Tel daar de 
AvondextrA’s, de educatieve bijeenkomsten, 
kunstworkshops en lezingen bij op, en we mogen 
wederom constateren dat we het afgelopen jaar 
opnieuw een veelzijdig programma hebben 
geboden. Daarmee heeft het museum opnieuw 
een stap voorwaarts gezet, op weg naar een 
professioneler en (nog) relevanter museum. We 
besluiten daarom met dezelfde woorden als in het 
vorige jaarverslag: dit alles is geen reden tot 
zelfgenoegzaamheid, maar wel een aansporing 
om ook de komende jaren te blijven bouwen aan 
een bruisend museum. 
                                                  

2. BELEID 


2.1 Beleidsplan 2016 – 2019 

Op 9 maart 2016 heeft het bestuur, na 
raadpleging van de vrijwilligers, een nieuw 
beleidsplan vastgesteld: “Het Stedelijk 
Museum Vianen: Wervend en Bindend”. Dit 
plan geeft inzicht in het voorgenomen beleid 
in de periode tot en met 2019. Het bestuur 
heeft ook afgelopen jaar koers gehouden om 
de wervende en bindende missie van het 
SMV verder in te vullen. In het beleidsplan is 
ook een actiepuntenlijst opgenomen. Het 
afgelopen jaar zijn er opnieuw verschillende 
acties afgerond: de museumwinkel heeft 
nieuwe meubels gekregen, het achterstallig 
onderhoud (voornamelijk schilderwerk 
binnen- en buiten) is weggewerkt, er is LED-
verlichting geïnstalleerd, er zijn camera’s en 
digitale klimaatmeters opgehangen, de 
website is verder aangepast, de muren op de 
benedenverdieping hebben een 
vochtwerende behandeling gekregen en 
begin 2018 is de keuken verbouwd. Ook is er 
een beheers- en collectieplan opgesteld. 

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.  
De conservator van het SMV is in 2016 als 
collectiebeheerder in dienst van de gemeente 
Vianen getreden. In samenspraak met de 
betrokken ambtenaren en het Regionaal 
Historisch Centrum heeft zij het afgelopen 
jaar een beheers- en collectieplan opgesteld. 
Een flink aantal objecten uit deze collectie zal 
worden tentoongesteld in  de nieuwe 
semipermanente expositie “Historisch 
Vianen”, die in 2018 zal openen. Zo werken 
alle partners samen om het Viaanse erfgoed 
voor de toekomst te bewaren en te 
presenteren. 
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2.3 Toekomst 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. 

  
Naast haar historische missie ambieert het 
SMV een wervend tentoonstellingsbeleid, 
waarmee meer bezoekers van buiten Vianen 
kunnen worden getrokken. “Rembrandt in 
zwart-wit” heeft aangetoond dat niet alleen 
het museum, maar ook de ondernemers in 
de binnenstad daarvan profiteren. Meer 
bezoekers van buiten brengen meer leven in 
de brouwerij. Ook in 2018 zal het SMV 
daarom een grote publiekstrekker 
programmeren. Samenwerking met externe 
partners, zoals verzamelaar Jaap Mulders, is 
daarbij onontbeerlijk. Het is tevens van 
belang dat het tentoonstellingsbudget 
enigszins in de pas loopt met onze ambities. 
Hoewel het afgelopen jaar in dit opzicht 
zeker niet onsuccesvol is geweest, zal het 
SMV meer inkomsten moeten blijven werven. 

Per 1 januari 2019 zal Vianen opgaan in de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Het SMV 
ziet deze verandering als een nieuwe kans 
om haar rol in het regionale 
museumlandschap te herpositioneren. Het 
afgelopen jaar is een oriënterend gesprek 
met het Glasmuseum te Leerdam gevoerd 
met het doel onze samenwerking en museaal 
profiel te versterken. Omdat het SMV niet 
over een eigen collectie beschikt, zal ook de 
mogelijkheid worden bekeken om bij tijd en 
wijle een dependancefunctie voor grotere 
musea te vervullen. 

Om te kunnen blijven groeien, in 
bezoekersaantallen en gemeenschappelijk 
belang, acht het bestuur verdere 
professionalisering nodig. Een betaalde 
directeur of coördinator zou de kwaliteit en 
continuïteit van onze tentoonstellings- en 
activiteitenagenda kunnen borgen. In 2018 
zal de haalbaarheid van deze optie worden 
onderzocht. 

2.4 Bezoekers Museum 

In het Beleidsplan “Het Stedelijk Museum 
Vianen: Wervend en Bindend” (periode 2016 
t/m 2019) is het streven verwoord om een 
aanmerkelijke groei van het aantal bezoekers 
aan het museum te bereiken. Daarvoor zou 
het organiseren van aansprekende 
tentoonstellingen het middel moeten zijn.  
In 2016 werd hiervoor een eerste stap gezet. 
Ten opzichte van 2015 werd een groei van 
32% bereikt. 

Tot ons grote genoegen is het via een 
bijzondere gezamenlijke inspanning van het 
bestuur, de conservator en de vrijwilligers 
gelukt om aan het mooie resultaat van 2016 
in het afgelopen jaar een zeer krachtig 
vervolg te geven. Ons museum mocht een 
record aantal bezoekers verwelkomen. In 
totaal kwamen 8.110 mensen genieten van 
de zeer bijzondere exposities, waaronder 
“Rembrandt in zwart-wit” en van een grote 
diversiteit aan andere activiteiten en culturele 
evenementen. In vergelijking met 2016  
betekent dit een groei van bijna 35%!   
Er is een onderzoek verricht naar de 
herkomst van de bezoekers. Daaruit blijkt dat 
ca. 55% afkomstig is uit Vianen en directe 
omgeving, 25% heeft een (boven-)regionale 
herkomst en 20% komt van verder dan 
50km of is buitenlands. Geconcludeerd mag 
dan ook worden dat het Stedelijk Museum 
Vianen de lokale belangstelling verre 
overstijgt. 

!  
Jong en oud genoten van de tentoonstelling  
Vianen is een schouwtoneel: beelden van de 
Toneelroute 
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3. ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN 

a. Tentoonstellingen en exposities 

Paul de Reus. Beelden & 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.  

Vianen is een schouwtoneel: beelden 
van de Toneelroute 
5 februari t/m 5 maart 2017 
De derde en grootste editie van de 
Toneelroute Vianen stond in 2016 in het 
teken van Het leven onder de Brederodes, 
de (hoog)adellijke familie die eeuwenlang 
heerste over de Heerlijkheid Vianen. Het 
hoogtepunt was de uitvaartstoet van 
Walraven III van Brederode naar voorbeeld 
van een vier eeuwen oude prent van graveur 
Simon Frisius. Meer dan honderd mannen in 
rouwkleding liepen met paarden, vlaggen en 
banieren naar de graftombe van de 
Brederodes in de Grote Kerk van Vianen. Het 
schouwspel trok meer dan 7.000 bezoekers. 
Het museum besloot op basis van de 
kwaliteit van de foto’s een expositie te 
organiseren. In de expositie ging tevens de 
film in première. Beeldend kunstenaar Heleen 
Lemaire maakte een installatie van de 110 
zwarte hoeden die de acteurs in de 
rouwstoet hadden gedragen. 

Op 2 maart werd er voor Museumkids onder 
leiding van topfotograaf Hennie Marks drie 
activiteiten aangeboden: fotografie in het 
donker, maak je eigen camera obscura en 
portretfoto’s in historisch kostuum. Een zeer 
geslaagde middag met 17 deelnemers. 

           

!  
Een van de bijzondere beelden van Paul de Reus 

De miniatuurwerelden van Willemien 
Schroot 
5 februari t/m 21 mei 2017 
Kunstenaar Willemien Schroot (1960) groeide 
op in Zuid-Afrika, waar ze tot haar veertiende 
woonde. In 1974 verhuisde ze naar Vianen, 
waar ze haar middelbare schooltijd 
doorbracht. Op haar 21e is Schroot aan de 
Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie 
schilderen en vrije grafiek gaan studeren. 
Daarna studeerde ze binnenhuisarchitectuur 
in de avonduren.  
Ervaringen uit Schroots jeugd zijn terug te 
zien in haar kabinetten. Wilde dieren die 
thuishoren op de Afrikaanse savanne zijn 
getransporteerd naar huiselijke interieurs in 
wereldsteden en onder water.  Haar expositie 
in de tuinvitrines bestond uit negen 
kabinetten. Op het eerste gezicht grappige 
miniatuurtjes, maar de kunstenaar heeft ook 
een maatschappijkritische blik op 
industrialisatie en milieuvervuiling, 
globalisering en anonimisering. Dieren 
hebben de plaats ingenomen waar mensen 
horen te zijn en dat werkt vervreemdend. Dit 
was de eerste expositie waarmee Willemien 
Schroot haar kabinetten aan het publiek 
toonde. 
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Vervolg tentoonstellingen en exposities 

Liesbeth Mouthaan. Fijnschilder uit de 
Vijfheerenlanden 
19 maart t/m 14 mei 2017 
Verborgen talent Liesbeth Mouthaan (1944) 
had een baan in het onderwijs en tekende en 
schilderde veel in haar vrije tijd. Na haar 
pensioen ging zij bij de bekende fijnschilder 
Erik Zwaga in de leer, bij hem leerde ze de 
fijne kneepjes van de olieverfschilderkunst. 
Mouthaans stillevens zijn weloverwogen 
composities binnen een thema. Zij kiest voor 
interessante overlappingen, verschillende 
materialen en texturen en zij geeft de 
voorwerpen natuurgetrouw weer. De 
portretten die zij in opdracht maakt hebben 
een zelfde benadering. De essentie van de 
geportretteerde weet zij te vangen door iets 
kenmerkends in het uiterlijk. Naast haar 
stillevens en portretten waren in de expositie 
fraaie door Mouthaan beschilderde laat 19e-
eeuwse meubelstukken te zien.  
Op 3 mei was er ’s middags een 
Museumkids Beschilder je eigen T-shirt, kop, 
schotel of kussensloop, geïnspireerd op de 
Bauernmalerei op Mouthaans meubels. ’s 
Avonds hield Mouthaan een lezing over 
hetzelfde onderwerp voor het publiek. Op 6 
en 13 mei werden er Meet & Greets met de 
kunstenares georganiseerd.  

� 

Een van de stillevens van Liesbeth Mouthaan


1.000 jaar riviervaart op de Lek. Van 
statenjacht tot sleepboot 
25 mei t/m 20 augustus 2017 
Het museum sloot zich in de zomer aan bij 
de Nationale Sleepbootdagen met een 
tentoonstelling over duizend jaar riviervaart 
op de Lek. Deze tentoonstelling werd 
geopend door de Commissaris der Koning 
Willibrord van Beek. Vianen was al in de 
vroege middeleeuwen een knooppunt van 
waterwegen. Allerlei vaartuigen voeren 
eeuwenlang langs de haven. De Lek was

een voorname handelsweg en Vianen 
groeide met de handel mee. Het topstuk in 
de tentoonstelling was de zogenoemde Akte 
van de Vijf Heeren uit het archief van 
Gorinchem. Het document uit 1284 
verenigde de heerlijkheden in het gebied de 
Vijfheerenlanden tegen het water. 
Deze tentoonstelling kwam tot stand met 
medewerking van de Stichting Nationale 
Sleepbootdagen Vianen, Stichting tot 
Behoud van de Sleepboot Amicitia, 
Vereniging de Binnenvaart in Dordrecht en 
een aantal inwoners van Vianen. Tijdens de 
Sleepbootdagen en daarna werd er actief 
voor de tentoonstelling geflyerd door MAS-
stagiaires. In de Roerganger, het magazine 
van de Sleepbootdagen, verscheen een 
interview met de conservator over de 
tentoonstelling. 

�  

Burgers in beeld van Arie Verlaan 
1 juni t/m 20 augustus 2017 
In de museumtuin was in de zomer de 
beeldententoonstelling van Arie Verlaan te 
zien. Verlaan (Markelo, 1943) is architect en 
beeldhouwer uit Vianen. De aanleiding voor 
deze tentoonstelling was de schenking aan 
het museum van zijn beeld van de markante 
Vianees Hans Budding. Met verschillende 
technieken en materialen, zoals brons, beton 
en keramiek, weet Verlaan op 
bewonderenswaardige wijze de gezichten 
van deze bijzondere karakters levensecht 
weer te geven. De expositie toonde een 
tiental beelden van bekende en illustere 
inwoners van Vianen.  

                                  

Beelddrager van de expositie 1.000 jaar 
riviervaart op de Lek
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Vervolg van tentoonstellingen en exposities


Rembrandt in zwart-wit 
3 september 2017 t/m 7 januari 2018 
Op zaterdag 2 september opende de 
Commissaris van de Koning Willibrord van 
Beek de tentoonstelling Rembrandt in zwart-
wit waar vanaf 3 september bezoekers vier 
maanden lang van konden genieten. De 
tentoonstelling met 100 etsen van 
Rembrandt kon gerealiseerd worden dankzij 
de genereuze bijdragen van Viaanse 
ondernemers, particulieren en sponsoren als 
de gemeente. Notariskantoor deNotarissen 
was hoofdsponsor. De tentoonstelling 
bevatte een selectie etsen uit de collectie van 
verzamelaar Jaap Mulders. Rembrandt van 
Rijn geldt als de belangrijkste Hollandse 
meester van de zeventiende eeuw. Het effect 
van zijn clair-obscur, een techniek waarbij de 
licht-donkercontrasten sterker worden 
aangezet dan ze in werkelijkheid zijn, komt 
nergens zo tot zijn recht als in zijn grafische 
werk. Al tijdens zijn leven waren zijn prenten 
geliefde verzamelobjecten.  
De collectie van Jaap Mulders is een van de 
meest complete collecties Rembrandtetsen 
in privébezit. Met deze tentoonstelling kreeg 
het publiek de zeldzame kans een kwalitatief 
hoogstaande privéverzameling te bekijken. 
De tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit 
was eerder te zien in Nederlandse musea, in 
Brussel en in Berlijn. De tentoonstelling was 
onderverdeeld in vijf thema’s : portretten, 
zelfportretten, landschappen, Bijbelse 
voorstellingen en scènes uit het alledaagse 
leven.  Eén van de topstukken in de 
tentoonstelling was de Honderdguldenprent. 
Een ander hoogtepunt was Rembrandts 
originele etsplaat van de predikant Johannes 
Uytenbogaert, daarvan bestaat er slechts 
één op de wereld. Museumbezoekers kregen 
door middel van tablets extra informatie over 
de tentoongestelde werken.  
De regionale media waaronder RTV Utrecht 
en het AD/UN hadden volop aandacht voor 
de tentoonstelling, vanaf de crowdfunding in 
maart tot en met de inrichting in augustus en 
de toevoeging van een rode Rembrandtets in 
december. De Molenkruier wijdde wekelijks 
een item aan de Rembrandttentoonstelling 
en de activiteiten er omheen. Rondom de 
tentoonstelling organiseerde het museum in 
samenwerking met de KLU de 
kunstgeschiedeniscursus Rembrandt in 
zwart-wit op vier donderdagavonden, Meet & 

Greets in de weekenden met Jaap Mulders, 
etslessen voor volwassen en kinderen op de 
museumzolder onder leiding van Petra 
Smits, twee cursussen Maak je eigen 
Rembrandtjuweel onder leiding van Wim 
Peters, een Museumkids Monotype met 
Heleen Lemaire en lezingen door 
Rembrandtexperts Erik Hinterding en Frans 
Laurentius. Alle activiteiten werden 
uitzonderlijk goed bezocht. In de 
museumwinkel was allerhande 
Rembrandtmerchandise van het 
Rembrandthuis te koop. 
Rembrandt in zwart-wit wist ook de scholen 
te bereiken. Dertien basisschoolklassen 
hebben de tentoonstelling bezocht, waarvan 
vier inclusief cursus etsen van Petra Smits. 
Daarnaast hebben vier MAS-stagiaires een 
vlog over de tentoonstelling gemaakt die het 
uitzonderlijk goed op social media deden. 
  

             !  
Collectioneur Jaap Mulders tijdens een Meet&Greet 

Door het doel geraakt. Beelden van 
Nelson Carrilho 
3 september 2017 t/m 7 januari 2018  
Gelijktijdig met de Rembrandttentoonstelling 
was in de museumtuin Door het doel geraakt 
te zien, een expositie van de beelden van 
Nelson Carrilho. Carrilho’s (Curaçao, 1953) 
figuratieve bronzen beelden onderzoeken de 
multiculturele samenleving. In de jaren 70 
studeerde de kunstenaar aan de Academie 
der Beeldende kunsten, ‘Artibus’, in Utrecht 
en vanaf 1980 werkt hij als beeldhouwer. Zijn 
werk bevindt zich o.a. in de collecties van de 
National Gallery of Art in Jamaica, het 
Radboud Ziekenhuis Nijmegen en Museum 
Norden in Duitsland. Voorbeelden van zijn 
opdrachten voor de openbare ruimte zijn 
Moeder Rots, ook bekend als het 
Kerwinmonument, in het Vondelpark en 
Dragers van Verre in het Westerpark in 
Amsterdam. De expositie van dynamische 
beelden en gelaagde vormgeving vormde 
een prachtige combinatie met het zoekende 
en expressieve karakter van de etsen van 
Rembrandt.  
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b. Cursussen 

Het Stedelijk Museum Vianen bood in 2017 
verscheidene cursussen aan. Deze werden 
gegeven door Petra Smits op de 
museumzolder. Stuk voor stuk konden de 
cursussen rekenen op veel inschrijvingen. 

Iedereen kan portrettekenen. 
Niemand minder dan burgemeester Wim 
Groeneweg en wethouder Marcel Verweij van 
de gemeente Vianen stonden model voor 
deze cursus, die eind januari van start ging. 
Op vier maandagavonden leerde Petra Smits 
de cursisten hoe levensechte gezichten op 
papier te zetten. De cursus was bij uitstek 
geschikt voor beginners, maar ook ervaren 
tekenaars konden hun tekenvaardigheden 
verbeteren. 

!  
Het AD/UN plaatste een artikel over burgemeester 
Groeneweg als model bij het portrettekenen 

Schilderen als Oude Meesters 
In 2016, het Brederodejaar, was deze cursus 
al een groot succes. Daarom werd vanaf 13 
maart een tweede seizoen van deze cursus 
aangeboden. In vijf avonden leerden 
cursisten met olieverf schilderen zoals 
Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en 
Frans Hals. Zelfs met weinig schilderervaring 
kon men met behulp van goede begeleiding 
en slimme tips en trucs met een 
meesterwerk naar huis. 

Schilderen als de Oude Italiaanse 
Meesters 
Vanaf 24 mei bood het museum in 
samenwerking met Petra Smits deze cursus 
aan. Tijdens deze schildercursus leerden 
cursisten schilderen met het zogenoemde  

eitempera. Deze techniek werd door 
wereldberoemde Italiaanse meesters als 
Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci en 
Michelangelo toegepast. Op vier 
woensdagavonden leerden cursisten de 
beginselen van deze oude schildertechniek 
die vóór de uitvinding van de olieverf erg 
populair was. Tempera komt van het 
Italiaanse woord temperare, wat mengen of 
roeren betekent. Veel grote meesterwerken 
uit de kunstgeschiedenis zijn met eitempera 
geschilderd, verf waarvoor eieren als basis 
werd gebruikt. Bekende voorbeelden zijn 
Sandro Botticelli’s Geboorte van Venus, de 
fresco’s van Fra Angelico en Het laatste 
avondmaal van Leonardo da Vinci. Maar ook 
moderne schilders als Fernando Botero 
schilderen met eitempera in combinatie met 
olieverf. 

Etsen als Rembrandt 
Gedurende de Rembrandttentoonstelling 
konden cursisten Etsen als Rembrandt onder 
leiding van Petra Smits. In deze cursus 
maakten deelnemers kennis met de 
beginselen van de droge naald techniek: 
krassen, arceren, ininkten, afslaan en 
afdrukken. Drie donderdagavonden werd 
met deze oude druktechniek gewerkt die 
Rembrandt wereldberoemd heeft gemaakt. 
Wegens succes werd de cursus zowel in 
september als in december aangeboden. 

             !  
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Museumkids 
In 2017 is in samenwerking met Puck de 
Haan en Petra Smits zes keer Museumkids 
georganiseerd. Op 4 januari konden kinderen 
Reuseleuk kleien te midden van de beelden 
van Paul de Reus met gekleurde klei en 
materialen als jute, koffie, touw en hout. 
Dertien kinderen volgden deze workshop. 

Bij de tentoonstelling Vianen is een 
schouwtoneel: beelden van de Toneelroute 
kregen veertien Museumkids op 1 maart drie 
workshops aangeboden: fotografie in het 
donker, maak je eigen camera obscura en 
historische portretfotografie onder leiding van 
fotograaf Hennie Marks. 

De Museumkids bij de expositie Liesbeth 
Mouthaan. Fijnschilder van de 
Vijfheerenlanden konden kiezen uit het 
decoreren van een T-shirt, een mok, een 
bord of een kussensloop. Elf kinderen namen 
deel aan deze workshop. De kunstenares 
was die middag aanwezig om hier en daar 
tips te geven.  

In de herfstvakantie werd in het kader van de 
Museumkidsweek door Petra Smits de 
inloopworkshop Hele dagen etsen 
aangeboden voor kinderen en hun 
(groot)ouders. 87 kinderen en (groot)ouders 
hebben hieraan deelgenomen. De 
laagdrempeligheid en de flexibiliteit, 
aanmelden was niet nodig, bleken een 
succesvolle formule.  

Ook de traditionele Paasknutsel was dit jaar 
weer succesvol. Wij konden rekenen op 
dertien kinderen. De kerstknutsel werd 
overgeslagen vanwege de toeloop van 
bezoekers voor de 
Rembrandttentoonstelling. In plaats daarvan 
werd er in de kerstvakantie een workshop 
Monotype onder leiding van Heleen Lemaire 
georganiseerd, en wegens succes werd er 
nog een Hele dag etsen aangeboden onder 
leiding van Petra Smits. Respectievelijk 
kwamen hier zeven en vijfentwintig kinderen 
op af. 

Met al deze activiteiten kreeg het museum 
volop aandacht in de regionale bladen het 
Kontakt en de Molenkruier en met de 
historische portretfotografie haalden wij het 
AD/UN. 

  

c. Educatieve projecten 

Op stap met Jet en Jan, jong in 1910 
Ook in het voorjaar van 2017 zijn de groepen 
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 educatieteam van veertien vrijwilligers 
10 groepen van 9 basisscholen ontvangen. 
In totaal hebben 231 leerlingen en 63 
volwassenen (onderwijzers en begeleiders) 
dit jaar meegedaan met Jet en Jan. 

	  

!  
Kinderen krijgen uitleg over hoe het leven van Jet en Jan  
er in 1910 uitzag en waarmee ze toen speelden. 

Educatie bij tentoonstellingen 
Voor de expositie Paul de Reus. Beelden en 
tekeningen kwamen in 2016/2017 77 
leerlingen van het Oosterlicht op bezoek met 
een opdracht voor het vak Culturele en 
Kunstzinnige Vorming (CKV).   

In de maanden september tot en met 
december kwamen gedurende de 
tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit 
veertien basisschoolklassen voor de collectie 
van Jaap Mulders. De leerlingen kregen een 
inleiding van educator Coby Uphof en 
bekeken aansluitend in paren de 
tentoonstelling met het tablet. Vier van deze 
klassen volgden na het museumbezoek de 
cursus etsen onder leiding van Petra Smits 
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       d.  AvondextrA 

In het afgelopen jaar werden er in de serie 
AvondextrA negen concerten georganiseerd; 
vijf in het voorjaar en vier in het najaar. 
Gezien de reacties van het publiek 
(gemiddeld 60 mensen per optreden) worden 
deze kleinkunstbijeenkomsten zeer 
gewaardeerd, zeker ook omdat ze in de 
intieme sfeer van de schuilkerk heel goed tot 
hun recht komen. 

3 februari 
Edouard (Edouard, Hans van Gelderen) 
Deze sinds 2001 in Nederland woonachtige 
Franse chansonnier-singer-songwriter bracht 
een intiem en emotioneel optreden met 
covers van bekende artiesten en ook eigen 
werk, begeleid door Hans van Gelderen, 
begenadigd gitarist en tevens tweede stem.  

24 februari 
La Corella (Femke Huizinga, Lïga Vilmane) 
Nieuwsgierig en energiek verkenden Lïga 
(klavecimbel) en Femke (barokviool) de 
oneindige mogelijkheden van klank en 
expressie die het barokrepertoire biedt. Hun 
mondelinge toelichting maakte hun concert 
tot een levendige ervaring. 

31 maart 
Utrechts Saxofoon Kwartet (Caspar Becx, 
Cunéra van Lier, Remco Majoor, Rombout 
Stegink) 
Het USK zocht in hun programma de 
grenzen op tussen de verschillende 
disciplines en muziekstijlen. De saxofoon is 
daarvoor een buitengewoon geschikt 
instrument; er werd een breed kleurenpalet 
mee geschilderd met grote dynamische 
contrasten. 

28 april 
Simits (Max Silverenberg, Kee de wit, René 
Vermaes, Ruud Sempel) 
De muziek die Simits bracht was typisch 
Jiddisch; vrolijk en blijmoedig, maar 
tegelijkertijd ook droevig en melancholisch. 
Dankzij de arrangementen van de 
eeuwenoude joodse traditionals werden de 
liedjes naar de 21e eeuw gekatapulteerd. 

26 mei 
Merain (Mieke Manschot, Sandra Wallner, 
Mirjam Rietberg) 
Dit trio bracht een bijzonder programma 
onder de titel Irish Treasures. In hun handen 
kwam de mooiste Ierse muziek uit 
verschillende tijden tot leven, alsof er een 
grote en rijk gevulde schatkist openging met 
muzikale highlights uit het mystieke en 
romantische Ierland. 

18 augustus 
Limelight Ladies (Caia Mangelsdorf, Miriam 
de Vroome, Lilian van den Berg, Geena Dee) 
Hun concert bestreek het brede gebied van 
de muziekstroming die als Americana of 
Westcoast muziek wordt geduid. Muziek die 
recht uit het hart komt met veel aandacht 
voor vocale harmonieën met eigen 
arrangementen en begeleid door gitariste 
Geena Dee. 

29 september 
Dark Rosie (Miranda Zuurbier, Michel de Wit, 
Vincent Lamers, Mark Minnema) 
Deze Noord-Hollandse groep creëerde 
akoestische muziek met accordeon, 
meerstemmige zank, mandoline, gitaar, 
lapsteel en contrabas. Hun liedjes waren 
weemoedig, teder, wild of zonnig. Ze 
verhaalden over het leven in diverse 
klankkleuren. 

27 oktober 
Concerto delle Donne (Annemiek van Zeben, 
Brigit de Klerk, Juan Voorhoeve, Paula Quint) 
Dit ensemble vertolkte een relatief onbekend 
repertoire, namelijk dat van uitsluitend 
vrouwelijke Italiaanse componisten uit de 17e 
eeuw. Hun optreden ging gepaard met een 
presentatie van schilderachtige beelden 
waarop tevens vertalingen werden 
geprojecteerd. 

24 november 
Ameiralinho (Sandra Coelers, Herman 
Coenen)  
Dit duo bracht in een aaneengesloten literair-
muzikale presentatie van vijf kwartier een ode 
aan een wonderschone plaats ergens in 
Portugal; kleurrijk, ontroerend, hilarisch, 
verstillend. Hun uitvoering bracht dit 
paradijsje zomaar even naar onze schuilkerk. 
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e.  Activiteiten gedurende het jaar 

Januari 
04 - Museumkids in het kader van de   
expositie Paul de Reus 
09 - Nieuwjaarsreceptie Ondernemers 
Vereniging Vianen 
11 - Nieuwjaarsreceptie Probus 
23 - Cursus portrettekenen 
29 - Sluiting expositie Paul de Reus 
30 - Cursus portrettekenen 

Februari 
04 - Opening tentoonstelling Toneelroute en 
Miniatuurwereld van Willemien Schroot 
06 - Cursus portrettekenen 
12 - Uitvoering L’Histoire du Soldat door Les 
Narrateurs du Diable 
13 - Cursus portrettekenen 

Maart 
01 - Museumkids workshop foto’s maken 
05 - Finissage tentoonstelling Toneelroute 
13 - Cursus Schilderen als de Oude 
Meesters 
18 - Opening expositie Liesbeth Mouthaan 
20 - Cursus Schilderen als de Oude 
Meesters 
22 - Vergadering en lezing Histoische 
Vereniging Het Land van Brederode 
27 - Cursus Schilderen als de Oude 
Meesters 

April 
03 - Cursus Schilderen als de Oude 
Meesters 
05 - Paasknutselen 
10 - Cursus Schilderen als de Oude 
Meesters 

Mei 
03 - Museumkids workshop objecten 
beschilderen 
03 - Lezing Liesbeth Mouthaan 
14 - sluiting expositie Liesbeth Mouthaan 
24 - cursus Schilderen als de Oude Italiaanse 
Meesters 
25 - Opening tentoonstelling 1000 jaar 
riviervaart op de Lek 
31 - Opening expositie Burgers in Beeld van 
Arie Verlaan 
31 - cursus Schilderen als de Oude Italiaanse 
Meesters 

Juni 
07 - cursus Schilderen als de Oude Italiaanse 
Meesters 
14 - Bijeenkomst Probus 
14 - cursus Schilderen als de Oude Italiaanse 
Meesters 
16 - Vrijwilligers-uitje met bezoek aan 
Museum IJsselstein 

Augustus 
20 - sluiting exposities 1000 jaar Riviervaart 
en Burgers in Beeld 

September 
02 - opening tentoonstelling Rembrandt in 
zwart-wit 
02 - opening expositie Door het doel 
geraakt, beelden van Nelson Carrillo 
04 - Bijeenkomst mannenclub 
07 - Cursus etsen 
14 - Cursus etsen 
15 - Boekpresentatie John Toxopeus 
16 - Bijeenkomst en rondleiding Fam. 
Verboom 
21 - Cursus etsen 

Oktober 
05 - Bijeenkomst Heerensociëteit 
13 - Lezing Eric Hinterding 
14 - Museumkidsweek (t/m 22 oktober) 
inkoopworkshops etsen 
25 - Vergadering en lezing Historische 
Vereniging Het Land van Brederode 
26 - Cursus KLU 

  

!  
5 maart: de Paasknutselmiddag werd goed bezocht         
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ACTIE 
GEEFT…  

REACTIE 
REACTIE 
REACTIE 
REACTIE 
REACTIE 
REACTIE
REACTIE
REACTIE

Vervolg activiteiten gedurende het jaar


November 
02 - Cursus KLU 
04 - Cursus Rembrandtjuwelen maken (in de 
Prenter) 
07 - Bijeenkomst deNotarissen 
09 - Cursus KLU 
10 - Lezing Frans Laurentius 
11 - Cursus Rembrandtjuwelen maken (in de 
Prenter)  
16 - Cursus KLU 
18 - Cursus Rembrandtjuwelen maken (in de 
Prenter)  
23 - Bijeenkomst RABO-bank 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
25 - Meet & Greet met Jaap Mulders 
25 - Bijeenkomst Theo van Vliet 
26 - Meet & Greet met Jaap Mulders 
30 - Cursus etsen 

December 
07 - Cursus etsen 
09 - Jubileumconcert CU4+ 
11 - Bijeenkomst inzake het Waterjaar 
14 - Cursus etsen 
15 - Bijeenkomst Klaas de Zwaan 
16 - Presentatie Nelson Carrilho & Friends 
28 - Museumkids Cursus Rembrandtjuwelen 
maken (in de Prenter) 
28 - Museumkids workshop Monotype en 
workshop etsen 

          
               4 februari: De opening van de tentoonstellingen ‘De           
               Toneelroute’ en ‘Miniatuurwereld’ werden luid  
               aangekondigd. 
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f.  Samenwerkingsverbanden 

Historische Vereniging “Het Land van    
Brederode 
Het museum onderhoudt zeer goede  
contacten met de Viaanse Historische  
Vereniging “Het Land van  
Brederode”. In tegenstelling tot  
voorgaande jaren was de  
rechtstreekse betrokkenheid van de  
Historische Vereniging bij de  
exposities in 2017 beperkt. De  
Historische Vereniging maakt voor  
haar halfjaarlijkse lezingen gebruik  
van het museum. 

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  
2017 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 
bestaan goede contacten. 
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, dat een van de belangrijkste 
toeristische hoogtepunten is van Vianen. 

Regionaal Historisch Centrum  
Zuidoost-Utrecht 
Het RHC in Wijk bij Duurstede heeft het  
beheer van het zgn. “platte” historische  
archief” van de gemeente Vianen  
(documenten, kaarten , prenten e.d.). Op  
initiatief van het RHC vond in 2016 de  
succesvolle expositie over de  
Stadsrechten van Vianen in ons museum  
plaats. 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 Zuidoost-Utrecht  
zeker van nut zijn. 

     !    
       
      Ondernemersvereniging Vianen 
      Het museum is lid van de 
      ondernemersvereniging. Een delegatie     
      van het bestuur heeft in 2017 de beide   
      vergaderingen van de  
      ondernemersvereniging bijgewoond. De  
      Nieuwjaarsreceptie in januari 2017 vond 
      in het museum plaats.  
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g. Het VVV-agentschap/ 
    de Museumwinkel 

Het VVV-agentschap. 

Personele bezetting  
Het VVV agentschap werd tot juli 2017 
gecoördineerd door Paulien Lemmen, als 
vertegenwoordiger vanuit de Gemeente 
Vianen. Een opzet voor een toekomstvisie 
voor de VVV is gemaakt en er zijn 2 
nieuwe fietsroutes ontwikkeld.  
Vanaf juli 2017 is deze rol overgenomen 
door Karin Sluyzer, als vertegenwoordiger 
vanuit de Gemeente Vianen, maar 
daarnaast heeft zij een rol in het 
Citymarketing team. Naast deze 
coördinator zijn er met name 2 vrijwilligers 
actief inzake beheer voorraad materiaal, 
contacten in de stad en het landelijke 
gebied, kennis van het gebied, 
verspreiding kranten en flyers.  Samen 
met vele andere vrijwilligers doen zij het 
reguliere balie-VVV werk, zoals verkopen 
van routes, cadeaukaarten, informatie 
verstrekken.  
Karin Sluyzer vormt met de 2 actieve 
vrijwilligers het VVV team. Dit team is 4 
keer samengekomen voor overleg.  

Werkzaamheden in 2017 
Aandacht voor klantvriendelijkheid 
vrijwilligers Het is van belang dat de 
vrijwilligers het VVV werk klantvriendelijk, 
met vertrouwen en kennis van zaken 
doen. Hierop is ingezet door de 
coördinator door een band op te bouwen 
met de vrijwilligers (dit is on-going) en 
door mee te schrijven in het nieuwe 
handboek en personeelsbeleid voor 
vrijwilligers en een presentatie in 2018 
voor te bereiden. Benadrukt werd dat de 
vrijwilligers zich dienen te verdiepen in de 
materie die ze zelf verkopen. 

Aandacht voor nieuwe kassa 
Door het gebruik van een nieuwe kassa 
zal de afhandeling van de administratie 
voor verkoop VVV kaarten en routes 
versneld worden. Hier is de nodige 
aandacht door en voor de vrijwilligers 
voor geweest.  

                  Update fietsroutes 
                  In de tweede helft van 2017 zijn de twee    
                  reeds eerder uitgebrachte fietsroutes        
                  gerectificeerd en geupdate door het  
                  team. Deze zijn wederom uitgebracht in  
                  de Vrijstad Vianen lay-out. Dit zorgt voor  
                  eenduidige uitstraling van de stad. Deze  
                  mooie vormgegeven fietsroutes besteden  
                  aandacht aan de toeristische activiteiten  
                  in Vianen en worden verspreid  op de  
                  Fiets en Wandelbeurs in 2018.  

                  Versteviging samenwerking    
                  Citymarketing  
                  Voor Citymarketing Vianen is 2017 (o.a.)  
                  het  jaar geweest van de voorbereidingen  
                  op een nieuw, toeristisch aantrekkelijk  
                  jaar In Vianen: het Waterjaar van juli 2018  
                  t/m  juni 2019. De VVV zal een belangrijke  
                  rol hierin gaan spelen qua   
                  informatievoorziening en uitstraling. De  
                  vrijwilligers zijn aangehaakt door  
                  presentaties van de coördinator en door  
                  de vergaderingen. Tevens is er door het  
                  VVV-team gewerkt aan een fietsroute met  
                  het thema water. Dit wordt extern   
                  opgepakt.  

                 !  

De museumwinkel. 
In 2017 zijn twee nieuwe meubels 
geplaatst waarmee het winkelaanbod 
aantrekkelijker kan worden 
gepresenteerd. Het assortiment van de 
museumwinkel is uitgebreid met enkele 
nieuwe producten, zoals een paraplu met 
SMV-logo. Op moment van schrijven 
worden de nieuwe meubels gemaakt 
waarmee deze en andere items op een 
aantrekkelijke manier aan de man kunnen 
worden gebracht. In het kader van 
Rembrandt in zwart-wit heeft het 
museum vele producten van het 
Rembrandthuis in consignatie gekregen. 
De verkoopopbrengsten vielen zeker niet 
tegen. Daarmee heeft het SMV een 
nieuwe impuls aan de verkoop gegeven, 
al blijft er in dit opzicht nog veel te 
winnen. 
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4. BESTUUR, PERSONEEL EN     
    ORGANISATIE  

        Het bestuur van de Stichting Stedelijk 
Museum Vianen bestaat uit 
vertegenwoordigers van de bevolking van 
Vianen die hun kennis en kunde belangeloos 
inzetten. 

      4.1 Bestuurssamenstelling 
      In de loop van het verslagjaar is de    
      samenstelling van het bestuur gewijzigd  
      met de toevoeging van de functie “vice 
      voorzitter”. De heer Arjen Cuijpers is in   
      deze functie tot het bestuur toegetreden.  
      Aan het einde van het jaar heeft mevrouw  
      Margot Temme het bestuurslidmaatschap 
      neergelegd. Het bestuurslid mevrouw  
      Joke Buwalda-Wolters  heeft de  
      bestuurstaak van mevrouw Temme 
      overgenomen.  

      Aan het eind van het verslagjaar is de  
      bestuurssamenstelling als volgt  : 

   ● Klaas de Zwaan (voorzitter)	 	  
   aftredend: 2019 (herbenoembaar)  
   ● Arjen Cuijpers (vice-voorzitter) 
   aftredend: 2021(herbenoembaar)  
   ● Frans Wessels (secretaris)  
   aftredend: 2018 (niet herbenoembaar) 
   ● Theo van Vliet (penningmeester) 	  
   aftredend: 2020 (herbenoembaar) 
   ● Joke Buwalda-Wolters (lid)  
   aftredend: 2020  (niet herbenoembaar) 

Met ingang van september is mevrouw  
Karin Sluyzer als coördinator betrokken  
bij de VVV-activiteiten binnen het museum. 
Als adviseur op dat terrein neemt zij deel  
aan de bestuursvergaderingen.  
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.   
Verder zijn Gerrit van Dienst en Gé Timmer 
het bestuur behulpzaam met respectievelijk  
IT-werkzaamheden en social media. 

Tenslotte werd het bestuur bij zijn 
beleidswerkzaamheden geadviseerd door 
Afiena van IJken-van Zanten  (conservator). 

De leden van het bestuur van de Stichting 
Stedelijk Museum Vianen en de vrijwilligers 
van het museum ontvangen geen geldelijke 
beloning. 

4.2 Bestuursactiviteiten  
Bestuursvergaderingen. 
In 2017 is het bestuur twaalf maal bijeen 
geweest. Daarbij is met name veel aandacht 
besteed aan:  
● De professionalisering van de organisatie, 
inclusief vrijwilligers; 
● de voorbereiding, fondsenwerving  en 
uitvoering van de bijzondere expositie 
“Rembrandt in zwart-wit”, met vele 
flankerende nevenactiviteiten (bijv. lezingen, 
cursussen, educatieve activiteiten, 
bijeenkomsten museumkids);  
● de ontwikkeling van het VVV-agentschap  
en het toerisme in Vianen;  
● de toekomstige nieuwe uitstraling van het 
museum, zoals de aanpassing van de  
entreeruimte (is uitgevoerd),  
● de modernisering van de keuken (begin 
2018 uitgevoerd)  
● de ontwikkeling van een nieuwe historische 
opstelling (besluitvorming in 2017, uitvoering  
medio 2018).  

Gemeentelijke contacten. 
In het afgelopen jaar is er tweemaal overleg 
geweest met de portefeuillehouder Cultuur 
(wethouder M. Verweij) deels gezamenlijk 
met burgemeester W. Groeneweg. De  
overleggen vonden in een constructieve en 
plezierige sfeer plaats. Punten van gesprek 
waren met name: 
- de voortgang van de nieuwe uitstraling van 

het museum, een en ander in het kader van 
de door de gemeente daarvoor 
beschikbaar gestelde financiële 
ondersteuning; 

- de betrokkenheid van het museum bij de 
VVV en de professionele ondersteuning 
daarbij, deels via de gemeente ; 

- de financiële ondersteuning van de  
   gemeente ten behoeve van de expositie 
   “Rembrandt in zwart-wit”.  



15


4.3 Personeel  
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.  
Vanuit het museum wordt zij voorts 8 uur per 
week gedetacheerd bij de Gemeente Vianen, 
waar zij onder meer verantwoordelijk is voor 
het collectiebeheer. 

Stagiaires 
In 2017 hebben 2 MAS-stagiaires geflyerd 
tijdens de Nationale Sleepbootdagen voor de 
tentoonstelling 1.000 jaar riviervaart op de 
Lek. Tijdens de Rembrandttentoonstelling 
hebben twee MAS-stagiaires van het Cals 
College Nieuwegein zich bezighielden met 
berichtgeving op sociale media. Bovendien 
zijn in het kader van onze deelname aan de 
BMC-express  vier MAS-stagiaires op basis 
van een oproep op Facebook en Twitter 
ingeschakeld om vlogs te maken over de 
Rembrandttentoonstelling. Deze filmpjes 
werden met name goed ontvangen op de 
bekende social media. 

4.4 Vrijwilligers 
Wij (inclusief VVV) kunnen niet zonder de 
onverminderde inzet van onze vrijwilligers en 
gelukkig konden wij in 2017 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”, maar ook via 
mond-tot-mond-reclame kwamen nieuwe 
contacten tot stand. Zo konden wij dit jaar 7 
nieuwe vrijwilligers verwelkomen.  
Daarnaast is er in de plaatselijke media een 
oproep geplaatst voor “eenmalige” 
vrijwilligers die wilden assisteren bij de 
expositie “Rembrandt in zwart-wit”. Hieraan 
hebben 32 mensen gehoor gegeven en zij 
zijn van grote waarde gebleken. Van deze 
groep zijn nog eens 4 mensen “vaste 
vrijwilliger” geworden. 
Voor alle vrijwilligers werden twee aparte 
instructie-bijeenkomsten gehouden over de 
Rembrandt tentoonstelling en over hoe om 
te gaan met de tablets die tijdens de 
expositie gebruikt konden worden.  
In de zomer is door een groepje vrijwilligers 
een uitje georganiseerd naar Museum 
IJsselstein met rondvaart. Hier hebben 26 
vrijwilligers aan deelgenomen.   

Vervolg 4.2 Bestuursactiviteiten


Professionalisering 
In het kader van de door ons gewenste 
professionalisering heeft het bestuur 
gemeend ook zélf waar mogelijk 
verbeteringen aan te brengen in het 
functioneren als bestuur van een 
geregistreerd museum.  
In het najaar hebben drie bestuursleden 
daarom deelgenomen aan de zgn. “BMC 
Express”: een door de provincie Utrecht 
gesubsidieerd project waarbij we samen met 
zeven andere culturele instellingen uit de 
provincie de kans kregen om kosteloos ons 
businessmodel te onderzoeken en te 
verbeteren (BMC= “Business Model 
Canvas”).  

In een compact programma ondersteund 
door externe experts hebben we meer 
inzicht verkregen in vragen als: "wie is onze 
doelgroep, hoe kunnen we meer inspelen op 
de behoeften van huidige en potentiële 
bezoekers, hoe trekken we meer bezoekers 
aan, waar liggen kansen voor 
samenwerkingen en hoe kunnen we onszelf 
beter organiseren?”  
Dit heeft onder meer geresulteerd in een 
onderzoek naar onze dienstverlening door 
het inzetten van zgn. mysteryguests, 
hetgeen waardevolle informatie heeft 
opgeleverd. Ook hebben we de impact van 
bewegende beelden op sociaal media (vlogs 
van scholieren over het museum-aanbod) 
onderzocht (positief en een groot bereik!) en 
onderzochten we  het “ambassadeurschap” 
voor een groter lokaal draagvlak, dat moet 
uitstralen op toeristen die Vianen bezoeken.  
Al met al genoeg informatie en handreikingen 
om mee verder te gaan op weg naar nóg 
meer professionalisering. 
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Vervolg 4.4. vrijwilligers


In 2016 hebben met (nagenoeg) alle 
vrijwilligers (de tweejaarlijkse) 
voortgangsgesprekken plaatsgevonden. In 
2017 is derhalve geen gespreksronde 
gehouden maar men is wel via een 
mailbericht gevraagd eventuele behoefte aan 
een gesprek kenbaar te makken. Hiervan is 
bijna niet gebruik gemaakt. 
Een Kerstbijeenkomst is dit jaar niet 
gehouden, maar i.v.m. het drukke 
programma doorgeschoven naar een 
Nieuwjaarsbijeenkomst begin januari 2018. 

4.5 Sponsoring 
In 2017 mochten wij ons wederom 
verheugen in de sponsoring door de 
Rabobank. Voorts hebben wij zeven 
Vrienden van het Museum, met daarnaast 
een aantal bedrijven die ons sponsoren “in 
natura”. 
Voor de Rembrandttentoonstelling is door de 
sponsorcommissie bij particulieren en 
ondernemers een aanzienlijk bedrag 
opgehaald. Donaties varieerden van € 5,- tot 
€ 1000,-  of men sponsorde gul in natura. 

4.6 Donateurs 
Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het 
aantal donateurs: 281, hetgeen een geringe 
groei is ten opzichte van de situatie aan het 
begin van het jaar. Op 28 adressen zijn twee 
donateurs ingeschreven. Naast deze 
reguliere donateurs  hebben velen, ten 
behoeve van de verwezenlijking van de 
expositie “Rembrandt in zwart-wit”,  een 
incidentele bijdrage geschonken. 
In het afgelopen jaar heeft de donateur, die 
het museum reeds vijf jaar ondersteunt met 
een belangrijke jaarlijkse bijdrage op basis 
van de Geefwet, zijn ondersteuning voor vijf 
jaar verlengt. Een tweede donateur heeft 
inmiddels gemeld het museum eveneens 
voor een periode van tenminste vijf jaar te 
gaan ondersteunen.  

            4.7 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 De Miniatuurwerelden van 
Willemien Schroot, Rembrandt in zwart-wit 
en Door het Doel geraakt, Beelden van 
Nelson Carrilho. Daarnaast werd er een 
folder ontwikkeld ten behoeve van 
sponsorwerving voor de tentoonstelling 
Rembrandt in zwart-wit. 

In de maanden februari, juni, augustus en 
november verscheen een Nieuwsbrief ten 
behoeve van informatie naar onze donateurs. 

Tevens verschenen er namens het bestuur 
zes informatiebulletins die speciaal gericht 
zijn op al onze vrijwilligers. Daarin worden 
diverse wetenswaardigheden en besluiten 
gecommuniceerd.  

Visuele ondersteuning in de openbare ruimte 
kreeg vorm door speciale Rembrandt-
banieren bij diverse invalswegen van Vianen 
en door een postercampagne bij de op- en 
afrit van de A-2 bij Vianen. Bovendien waren 
er blow-ups van diverse Rembrandt-etsen te 
zien in etalages van bedrijven die als sponsor 
voor Rembrandt in zwart-wit zijn opgetreden. 

Door de vele flankerende activiteiten bij de 
Rembrandt-tentoonstelling werd de 
internetsite regelmatig geactualiseerd, om 
gegevens van lezingen, cursussen en 
presentaties en foto’s up-to-date te houden. 
Verder werd via de sociale media - facebook 
en twitter - het publiek op de hoogte 
gehouden van diverse ontwikkelingen en 
nieuwtjes. 
Op de internetsite van de VVV Zuid-Holland-
Zuid hebben wij een Rembrandt 
bannercampagne gehad gedurende een 
periode van drie maanden. 

Over free-publicity in de lokale bladen 
hebben we niet te klagen. Ze besteedden 
vrijwel altijd aandacht aan de berichten die 
wij hen ter beschikking stelden. Het Utrecht-
katern van het AD en RTV-Utrecht 
verzorgden een enkele keer een wat grotere 
reportage. 



17


5. RISICOMANAGEMENT 
	  
        Het bestuur is zich bewust van de risico’s 

met betrekking tot het continueren van zijn 
activiteiten. De belangrijkste risico’s zijn: 

- Het onderhoud c.q. instandhouden van 
het historische pand waarin het museum 
is gehuisvest. Voor onderhoud is een 
voorziening aanwezig, op deze is de 
afgelopen jaren een beroep gedaan terwijl 
aanvulling uit het resultaat al enkele jaren 
niet mogelijk is, derhalve dreigt op termijn 
uitputting van deze voorziening.  
Voor aanpassing aan de huidige eisen die 
aan het museum worden gesteld, is  
gealloceerde subsidie beschikbaar, 
uitvoering hiervan vindt plaatst in 2018. 
Beperkt vrij beschikbaar eigenvermogen, 
hiervan is 94% vastgelegd in onroerende 
zaken en inrichting, derhalve is er 6% ( € 
26.867 ) vrij beschikbaar om  eventuele  
tekorten op exposities e.d. op te vangen.  

- Aantrekken van exposities die een breed 
publiek aanspreken. In 2017 is dit 
gerealiseerd middels enkele grote 
exposities. Ook voor 2018 zijn er 
contacten voor een exposities die een 
breed publiek uit Vianen en daarbuiten zal 
aantrekken. 

- 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. 

Vervolg 4.7 Publiciteit 

Wij hebben geen zicht op wat er eventueel in 
de landelijke media wordt gepubliceerd. De 
indruk is dat dat maar heel beperkt is; het 
blijft moeilijk om daarin free-publicity te 
genereren. Dat geldt eveneens voor de 
media die in de ons omringende gemeenten 
als bijvoorbeeld IJsselstein, Houten, en 
Culemborg verschijnen. Die nemen geen 
informatie op van buiten hun 
verzorgingsgebieden. Sinds de Viaanse krant 
‘De Vijfheerenlanden’ is opgenomen in ‘De 
Molenkruier’, verschijnt ons nieuws ook in 
Nieuwegein. Afgelopen jaar zijn daarin veel 
artikelen verschenen, waarbij met name de 
bijna feuilleton-achtige serie over Rembrandt 
erg opviel en ongetwijfeld heeft bijgedragen 
aan de verdere uitbouw van onze (naams-) 
bekendheid in de regio. 

!  
De lokale bladen plaatsten zeer geregeld artikelen over 
het museum en haar activiteiten.
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7.   ONTWIKKELINGEN EN      
      VERWACHTINGEN 2018 

7.1 Algemeen 

De verwachting dat de bezoekersaantallen in 
2017 zouden stijgen is juist gebleken. Het zal 
niet gemakkelijk zijn om in 2018 opnieuw een 
bezoekersrecord te vestigen, maar die 
ambitie heeft het SMV wel. Sterker, het 
bestuur heeft er alle vertrouwen in dat dit 
met de geplande tentoonstellingen en 
(nieuwe) activiteiten gaat lukken. Hopelijk 
profiteren we dit jaar al van de herinrichting 
van de Voorstraat, waarmee in mei 2018 
wordt begonnen.  

De voorgenomen kwaliteitsinvesteringen, 
zoals opgetekend in het beleidsplan, zullen in 
2018 zijn afgerond. Dat maakt de weg 
helemaal om ons te richten op een zonnige 
toekomst, waarin het streven naar een 
grotere relevantie het uitgangspunt blijft.  

7.2  Begroting 2018 en kasstromen 2018 

Voor 2018 wordt een nadelig resultaat 
verwacht van  €6.564. Wanneer geen 
rekening wordt gehouden met afschrijvingen 
wordt er een positief resultaat verwacht van  
€ 5.336 de liquiditeit zal daarom met € 5.336 
verbeteren. 
Het begrote tekort is hoofdzakelijk ontstaan 
door een tekort op geplande exposities, 
inmiddels is er enig zicht op verwachte 
sponsorbijdrage waardoor het tekort kan 
afnemen. 

In 2018 staat de herinrichting van de 
benedenverdieping gepland, hiervoor is van 
de gemeente Vianen € 50.000 subsidie 
ontvangen. Tevens verwachten wij van 
derden een substantiële bijdrage, waardoor 
het tekort op de kosten van de herinrichting 
kunnen worden gedekt..  

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. 

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. Dit 
bestuursbesluit is op 11 maart 2016 
geëffectueerd via een notariële akte, 
waarmee de nieuwe statuten van kracht zijn 
geworden. 

�
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8.  TOT SLOT 

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. 

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 2018 

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


