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Bestuurlijk voorwoord 

Per 1 januari 2018 was de Stichting Musea Zutphen een feit. Het bestuur en de organisatie konden na 
het intensieve proces naar verzelfstandiging aan de slag om de voornemens uit het Bedrijfsplan 
2018-2021 waar te maken.  

Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 geven een beeld van de activiteiten en prestaties van 
organisatie en bestuur in het afgelopen jaar. Onze accountant heeft het jaarverslag en de 
jaarrekening gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven.  

Het past zeer om in dit voorwoord aandacht te besteden aan al het werk dat door de vrijwilligers, de 
medewerkers en de directeur is verzet. In hoofdstuk 1 t/m 4 van het jaarverslag staan we daar 
uitgebreid bij stil. We zien dat het aantal bezoekers hoger was dan we hadden geraamd en ook de 
belangstelling voor educatieve activiteiten was goed.  

Financieel hebben we een goed jaar gehad met een positief resultaat van ruim € 67.000, waarmee 
we noodzakelijke verbeteringen deels kunnen realiseren. Bovendien kunnen we geleidelijk weer een 
aankoopbudget opbouwen, een van onze ambities in het bedrijfsplan.  

Voor het bestuur speelde het omgaan met de nieuwe juridische entiteit, de stichting, een grote rol, 
met name: 

§ Het opstellen van de bestuurlijke jaaragenda op basis van een aantal urgente punten,  
§ De inrichting van en het werken met de planning en control-cyclus en  
§ Dat allemaal met de culturele code Goed Bestuur in ons achterhoofd. 
In § 5.1 wordt op een aantal elementen daarvan wat dieper ingegaan maar merkbaar was wel dat het 
gewenningsproces om, binnen het gekozen bestuur – directiemodel, tot de juiste bestuurlijke 
verhoudingen te komen nog wat meer aandacht en tijd vraagt.  

Voor de directeur en het team was 2018 een turbulent jaar. Vertrek van personeelsleden en de 
komst van nieuwe collega’s vragen om loslaten van oude waarden en inspanningen om weer één 
(nieuw) team te worden. Het gewenningsproces om niet meer in dienst van de gemeente te zijn, 
maar werkzaam bij een zelfstandige stichting waar cultureel ondernemerschap wordt gevraagd, kost 
tijd en vraagt inzet van ieder.  

Dat ondanks de start van dit proces van cultuurverandering en teamvorming een aantal mooie 
resultaten vermeld kunnen worden, mag een compliment zijn aan de hele organisatie. 

We zijn er nog niet en dat we pas een start gemaakt hebben met de diverse veranderingsprocessen, 
is ook duidelijk. Laten we de in dit jaarverslag genoemde resultaten als stimulans gebruiken om 
samen met de directeur, medewerkers en vrijwilligers een succes van 2019 te maken en de ingezette 
ontwikkelingen verder vorm te geven. 

Zutphen, juni 2019 

Bestuur Musea Zutphen 
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1. Inleiding 
Per 1 januari 2018 zijn de Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen (erfgoed) en Museum 
Henriette Polak (kunst)– verzelfstandigd. Na de succesvolle heropening in mei 2017, op de nieuwe 
locatie het stadspaleis Hof van Heeckeren aan het Gravenhof, werd opnieuw een belangrijke stap 
gezet in het proces om van gemeentelijk bedrijfsonderdeel met een status aparte toe te groeien naar 
een ondernemende culturele organisatie. Voor de Musea Zutphen betekent cultureel 
ondernemerschap: kansen zien, creëren en benutten om een sterke programmering en profilering, 
een soepel lopende bedrijfsvoering en een gezonde exploitatie mogelijk te maken. 

In 2018 is veel aandacht besteed aan het stimuleren van deze attitude en het ontwikkelen van de 
daarbij behorende vaardigheden. Hiernaast is – waar nodig – de externe ondersteuning (tijdelijk) 
geïntensiveerd. Deze aanpak is zichtbaar in de geboekte resultaten: hogere bezoekersaantallen, een 
verbeterde profilering, een vergroting van het actieve netwerk en een positief (financieel) resultaat. 

De veranderde relatie tussen de gemeente Zutphen en de verzelfstandigde Musea Zutphen is 
vastgelegd in prestatieafspraken. Deze afspraken betreffen de volgende onderwerpen: 

1. Professionaliteit en ondernemerschap 
2. Het eigen culturele product en het bereik daarvan 
3. Kwaliteitsontwikkeling en versterking van het culturele netwerk door inzet van de spilfunctie 
4. Bijdrage aan andere gemeentelijke strategische doelen 

In hoofdstuk 1 worden de resultaten van 2018 in relatie tot de prestatieafspraken puntsgewijs 
gepresenteerd. In hoofdstuk 2 belichten wij de bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen. 

1.1. Professionaliteit en Ondernemerschap 
De Musea Zutphen zijn aangesloten bij de International Council of Museums (ICOM), de landelijke 
brancheorganisatie de Museumvereniging, Stichting Museumregister, Stichting Museumkaart, het 
landelijk netwerk Stadsmusea XL en Coöperatie Erfgoed Gelderland. Op projectbasis wordt 
samengewerkt met collega-musea, kunstenaars, gastcuratoren, belangenbehartigers van particuliere 
verzamelaars, bedrijfscollecties en/of galeries. 

In 2018 is de audit door Stichting Museumregister afgesloten met een vernieuwing van de 
museumregistratie van beide Musea Zutphen. Een basisvoorwaarde om hiervoor in aanmerking te 
komen is aansluiting bij de ICOM en het onderschrijven van de Code of Ethics en de Code Cultural 
Governance. Het doel van de museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van 
de kwaliteit van de Nederlandse musea, en daarmee verantwoord beheer van het culturele erfgoed. 
De opname in het Museumregister betekent dat de Musea Zutphen de museale taak op het 
gewenste professionele niveau uitvoeren. 
  
De Stichting Musea Zutphen is een van de culturele basisinstellingen in de gemeente Zutphen en 
ontvangt een meerjarensubsidie. De stichting heeft geen winstoogmerk en beschikt over de ANBI-
status. 
 
Het verdienmodel van de Stichting Musea Zutphen wordt gevormd door de eigen inkomsten uit 
entree, onderwijsactiviteiten, museumwinkel, verhuur, arrangementen en bijdragen van derden. 
Stichting Musea Zutphen sluit het eerste jaar na de verzelfstandiging af met een batig saldo van 
€67.135,-. Het streven om minimaal 20% van de totale begroting uit eigen inkomsten te genereren is 
ruimschoots gehaald (29 %). Met name dankzij de verhoging van het museumbezoek > 66.000 in 
2018. Daarmee is ook de doelstelling ten aanzien van het museumbezoek uit het 
Meerjarenbeleidsplan 2018-2021 - 34.000 in 2018- eveneens ruimschoots gehaald. Het grootste deel 
(86%) van de bezoekers betreft museumkaarthouders.  
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De inkomsten uit educatieve activiteiten en verhuur overstegen de prognose met respectievelijk 
+20% en +46%, maar de inkomsten uit de winkel en vooral uit arrangementen bleven nog achter, 
met respectievelijk –5% en -68%. De tegenvallende resultaten uit arrangementen is deels te 
verklaren door de beperkte inzet op dit onderdeel vanwege personele wisselingen binnen het 
organisatieonderdeel Publiek & Commerciële Zaken, maar ook de samenwerking met horecapartner 
het Hampshire Hotel en andere cultuur toeristische partners bevindt zich nog in de ontwikkelfase. 
Het begrip over elkaars werkwijze en (on)mogelijkheden moet groeien, zodat creatief en 
professioneel gewerkt kan worden aan het gewenste aanbod en dienstverlenings-niveau.  
 
Het bestuur zal het batig saldo van 2018 aanwenden voor noodzakelijke en gewenste aanpassingen 
van de accommodatie onder andere gericht op het optimaliseren van de klimaatbeheersing en 
voorzieningen op het gebied van de publieksbeleving. Hiernaast wordt een begin gemaakt met het 
creëren van een restauratie- en aankoopfonds, zie ook paragraaf 4.2. van de jaarrekening. 
 

1.2. Het eigen culturele product en het bereik daarvan 
De hiermee samenhangende prestaties hebben betrekking op de publiekstaak en de collectietaak 
van Stichting Musea Zutphen. In 2018 waren zes nieuwe wisseltentoonstellingen te zien in het Hof 
van Heeckeren, naast de vaste collectiepresentaties van beide musea en de eindexamenpresentatie 
Eind Goed, zie bijlage 2. Elk van de tentoonstellingen was gericht op het versterken van het profiel 
van het betreffende museum en van het relatienetwerk. 

Eind januari ging de tentoonstelling Lage Landen in première in het Stedelijk Museum Zutphen. Het 
was de start van een meerjarige samenwerking met het Rijksmuseum (2018-2025) en vier collega-
musea verenigd in Stichting De vijf samenwerkende musea in Nederland (M5). De tentoonstelling en 
het samenwerkingsverband mochten rekenen op veel belangstelling van publiek en pers en werden 
door de minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap genoemd als voorbeeld 
van vooruitstrevende museale samenwerking. 

De tweede tentoonstelling in het Stedelijk Museum Zutphen De adel in beeld besteedde aandacht 
aan de familie Van Heeckeren en andere adellijke families, die hun stempel hebben gedrukt op de 
geschiedenis van de stad en van Gelderland én op de vaste collectie van het museum. De 
slottentoonstelling Zutphense Uitblinkers gaf ruim baan aan 25 bijzondere (oud)inwoners die met 
hun talent bekendheid en waardering hebben weten te verwerven die de stadsgrenzen ver 
overstijgen. Het gelijknamige magazine dat bij deze tentoonstelling verscheen, zette de Uitblinkers 
neer als inspiratiebron en ambassadeur voor hun geboorte- of woon- en werkplaats. De gemeente 
Zutphen deed de publicatie cadeau aan alle gemeenteraadsleden.  
Door een gevarieerd nevenprogramma dat in samenwerking met de Zutphense Uitblinkers werd 
vormgegeven, zijn zeer verschillende doelgroepen bereikt, van jonge skaters tot operaliefhebbers. 
Ook maakten zes (oud)stadsdichters van Zutphen en Deventer, verenigt in het Zutphense 
poëziecollectief Kopwit, een bijzonder gebaar. Hanz Mirck (stadsdichter Zutphen  2007-2009 ), Anna 
Wiersma (stadsdichter Zutphen 2015-2017 ), Mas Papo (stadsdichter 2017-2018), Merel Hubatka en 
Otteline van Panthaleon van Eck (beiden stadsdichter Zutphen 2019-2020) en Wibo Kosters 
(stadsdichter Deventer, 2017-2019) brachten een poëtisch eerbetoon aan respectievelijk 
stadsarcheoloog Michel Groothedde, pentekenaar Henk Bouwman, cellist Jeroen den Herder, 
sopraan Johannette Zomer, maatschappelijk ondernemer Willemijn Voorham en modeontwerper Bas 
Kosters, die in de tentoonstelling werden opgenomen. 
 
In Museum Henriette Polak onderstreepten de tentoonstellingen gewijd aan Willem den Ouden en 
Theodoor Heynes de vitaliteit van de figuratieve traditie zoals deze door de oprichters van het 
museum werd voorgestaan. De tentoonstelling Onalledaags, gemaakt door gastcurator Gerard de 
Kleijn, met Rosemin Hendriks, Suzan Schuttelaar en Anita Vermeeren liet juist zien hoe de waarden 
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van de oprichters anno 2018 worden uitgedragen door hedendaagse kunstenaars. Bij alle drie 
tentoonstellingen verscheen een publicatie waaraan door de Musea Zutphen bijdragen zijn geleverd. 
 
Op educatief gebied is het aanbod voor het onderwijs vergroot met diverse lespakketten en 
workshops. Hiernaast is een bijdrage geleverd aan de subsidieaanvraag voor het drie jaar durende 
project Erfgoededucatie Zutphen & Lochem.  Lokale erfgoedpartijen ontwikkelen in samenwerking 
met de scholen een kwalitatief hoogwaardig lesaanbod voor het basisonderwijs. Het resultaat is een 
doorlopende leerlijn met een breed en divers educatief aanbod over erfgoed.  Het project maakt 
gebruik van het digitaal educatie platform www.reizenindetijd.nl van Stichting Gelders Erfgoed.  

De Musea Zutphen hebben inclusie hoog in het vaandel staan. Om de toegankelijkheid van de musea 
voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking te vergroten, heeft de medewerker 
educatie deelgenomen aan een managementcursus over inclusie en hebben rondleiders een 
tweedaagse cursussen gevolgd over het rondleiden van mensen met dementie/Alzheimer en van 
blinden en slechtzienden. Als onderdeel van het Lage Landen project zijn de rondleiders getraind in 
de VTS-methode (Visual Thinking Strategies), waarbij bezoekers niet passief deelnemen aan een 
rondleiding, maar elkaar actief bevragen over wat de kunstwerken en objecten bij hen 
teweegbrengen. 

In samenwerking met de afdeling Archeologie van de gemeente is Gevonden in Zutphen opgezet. 
Hierin worden kinderen tot 18 jaar worden uitgenodigd om hun vondsten te presenteren in een mini-
expositie in het museum. De exposities zijn als Erfgoed van de week gepresenteerd via Social Media 
en de Erfgoed Nieuwsbrief. 

De medewerkers van Collectiebeheer verleenden intensieve ondersteuning bij de totstandkoming 
van de wisseltentoonstellingen, naast de reguliere beheer en behoud activiteiten ten behoeve van 
de vaste collectie. Hiernaast werd substantieel bijgedragen aan de totstandkoming van het Digitale 
Erfgoedportal Zutphen dat 1 november jl. werd gelanceerd: https://erfgoedcentrumzutphen.nl. 
Het Erfgoedportal toont de samenhang tussen de collecties van de Musea Zutphen, het Regionaal 
Archief Zutphen en van de gemeentelijke afdelingen Archeologie en Monumentenzorg.  
Ook maakte Collectiebeheer een start met twee projecten volgend uit de in 2017 uitgevoerde 
Nulmeting van de vaste collecties: het digitaliseren en verder ontsluiten van de omvangrijke 
fotocollectie van het Stedelijk Museum Zutphen en het formuleren van randvoorwaarden voor een 
ontzamelbeleid van Museum Henriette Polak. Deze randvoorwaarden worden in de loop van 2019 
met de gemeente Zutphen als eigenaar van de collectie besproken waarna vervolgstappen worden 
genomen. Voor de collecties van beide musea geldt dat vooral gestreefd wordt naar 
kwaliteitsverbetering en niet naar kwantitatieve groei. 
 
1.3. Kwaliteitsontwikkeling en versterking van het culturele netwerk door inzet van 

de spilfunctie 
 
Het tentoonstellingsprogramma en de randprogrammering boden ook in 2018 een directe aanleiding 
om samen te werken met diverse partijen in de stad, zie bijlage 3. Hiernaast hebben de Musea 
Zutphen actief bijgedragen aan (de ontwikkeling van) activiteiten van het Erfgoedcentrum Zutphen.  
 
Op promotioneel gebied werd de relatie met Achterhoek Toerisme geïntensiveerd en kreeg een 
nieuw samenwerkingsverband – Kunstlijn Oost – handen en voeten. Mede vanuit het Zutphens 
Directie Overleg Cultuur en Kunst (Zudocku) is door de directie nauw samengewerkt met Stichting 
Zutphen Promotie om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige cultuurkrant die een 
representatief beeld geeft van het culturele aanbod in Zutphen. De Musea Zutphen hebben aan de 
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wieg gestaan van het Cultuurhistorisch Platform Zutphen (ChiPZ) en spelen een spilfunctie bij de 
populaire cursus Zutphenkunde: een succesvol initiatief van ChiPZ. 
 
De beoogde samenwerking met Stichting Walburgiskerk Zutphen en het realiseren van de vaste 
presentatie van ‘Het spirituele verhaal van Zutphen’ in de kerk is in 2018 ondanks intensief overleg 
met alle betrokken partijen en positieve inbreng vanuit de gemeente niet van de grond gekomen.  
 

1.4. Bijdrage aan andere gemeentelijke strategische doelen 
Als visitekaartje op het gebied van erfgoed en beeldende kunst en als ontmoetingsplek voor diverse 
doelgroepen dragen de Musea Zutphen bij aan de gemeentelijke beleidsdoelen om Zutphen een 
sociale en leefbare stad te laten zijn voor inwoners, bezoekers en bedrijven. De musea doen dit door 
het gevarieerde activiteitenprogramma, maar ook door in samenwerking met andere organisaties, 
zoals Stichting Zonnebloem, ervoor te zorgen dat kwetsbare Zutphenaren de musea kunnen 
bezoeken samen met hun begeleiders. 
 

2. Bestuur  & organisatie1 
2.1. Bestuur 
Het bestuurlijk model van de Musea Zutphen is ingericht volgens het bestuur- directiemodel, waarbij 
de Code Cultural Governance (versie 2014) wordt gevolgd.  
 
Het bestuur richt zich in navolging van het Meerjarenbedrijfsplan 2018-2021 op de volgende 
prioriteiten: 

- De kwaliteit, kwantiteit van een aansprekend aanbod voor een breed publiek 
- Opstart, omslag en organisatieontwikkeling gericht op een sterke positie binnen de sector, 

de gewenste profilering en cultureel ondernemerschap 
- Een financieel gezonde organisatie waardoor onderzoek en ontwikkeling mogelijk is 
- Omgevingsbewustzijn en samenwerking 
- Invulling en toepassing van de Code Cultural Governance (versie 2014) 

 
In 2018 heeft het bestuur op basis van deze vier punten twee keer de stand van zaken en het eigen 
functioneren geëvalueerd. Het bestuur concludeert dat de organisatie financieel gezond is, maar ook 
dat ten aanzien van de overige drie punten stappen gezet moeten worden om de ambities aan te 
scherpen en te verwezenlijken. De conclusies en mogelijke verbeterpunten worden in samenspraak 
met de directeur opgepakt gedurende de looptijd van het Meerjarenbedrijfsplan. 
 
 De taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen bestuur en directeur zijn vastgelegd in het 
directiereglement. Het bestuur heeft in 2018 negen keer vergaderd. Terugkerende punten in de 
bestuursvergaderingen zijn: 

v Strategie, beleid en bestuurszaken 
v Organisatie- en personeelsaangelegenheden (elke vergadering) 
v Planning en control cyclus: 

o Begroting, jaarplan en jaarrekening 
o Stand van zaken financiën en prestaties, kwartaalrapportages 

v Risico’s en beheersingsmaatregelen (eenmaal per jaar) 
v Voortgang jaaragenda 

                                                             
1 Zie ook bijlage I 
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In het Meerjarenbedrijfsplan 2018-2021 is een risicoanalyse plus beheersingsmaatregelen 
opgenomen gericht op: personeel, financiën, prestatie/imago, governance en huisvesting en 
bedrijfsvoering. De beheersingsmaatregelen op personeelsgebied – vervanging en ziekte - zijn 
adequaat toegepast waardoor de werkprocessen door konden blijven lopen. Het eerste volledige jaar 
in de nieuwe locatie maakte duidelijk dat beheersingsmaatregelen op het gebied van huisvesting 
(o.a. beveiliging en klimaatbeheersing) en bedrijfsvoering verder aangescherpt moeten worden. Een 
kort traject met experts vanuit verschillende disciplines moet duidelijkheid verschaffen over de 
oplossingsscenario’s. Dit traject wordt in de 1e helft van 2019 afgerond.  

2.2. Organisatie 
Stond 2017 in het teken van de heropening van de Musea Zutphen in het Hof van Heeckeren en de 
voorbereiding van de verzelfstandiging, 2018 stond in het teken van het weer oppakken van het 
ritme van een reguliere museale bedrijfsvoering.  
 
Dit proces werd bemoeilijkt door verschillende elkaar opvolgende personele wisselingen bij de 
frontoffice – het onderdeel Publiek en Commerciële Zaken – van de musea. Ook bij andere 
bedrijfsonderdelen was sprake van relatief veel nieuwe medewerkers. Hiernaast was sprake van 
langdurige uitval (> 4 maanden) van vier leden van het kleine museumteam door ziekte. Het 
ziekteverzuim bedroeg hierdoor 12%. De gevolgen van deze uitval zijn zoveel mogelijk opgevangen 
door prioritering en herverdeling van de werkzaamheden over het team en tijdelijke inhuur vanuit 
het museale netwerk.  
 
‘De kern versterken’ was heel bewust het motto voor het jaarwerkplan 2018. Met ‘de kern’ wordt 
enerzijds het team bedoeld dat de doelen moet realiseren, maar ‘de kern’ is ook de identiteit van de 
musea: datgene waardoor en waarmee het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak 
zich onderscheiden van andere musea.  
In 2018 lag de focus sterk op team coaching, mede omdat vijf van de elf medewerkers recent tot het 
team waren toegetreden, en het professionaliseren van interne organisatie om opnieuw ingespeeld 
op elkaar te raken en de gewenste ondernemende attitude te stimuleren. Het werken aan deze 
gewenste cultuuromslag is net als het project ‘Hof van Heeckeren’ opnieuw een intensief proces, 
maar wat nu gelijktijdig met de uitvoering van de going concern plaatsvond.  
 
Bij de verzelfstandiging is bewust en in goed overleg met de gemeente Zutphen besloten om niet te 
werken met dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente op het gebied van (financiële) 
administratie en facilitaire ondersteuning. Eind 2018 is gestart met de analyse van de huidige interne 
werkprocessen, procedures en regelingen met de nadruk op de ondersteunende processen met het 
doel deze te vereenvoudigen en soepeler te laten verlopen. Dit proces wordt voortgezet in 2019. 
 

2.3.  Vrijwilligers 
Sinds jaar en dag zet een grote groep vrijwilligers zich belangeloos in voor de Musea Zutphen. Hun 
ondersteuning is onmisbaar. Onze vrijwilligers werken gemiddeld 1 à 2 dagdelen per week voor de 
musea, of op afroep. De vrijwilligers worden begeleid door leden van de museumstaf. Doordat de 
musea geruime tijd gesloten zijn geweest (Museum Henriette Polak vanaf 1 januari 2015 en het 
Stedelijk Museum Zutphen vanaf eind april 2015) vergde het voor de vrijwilligers ook weer een 
periode van gewenning om het werkritme te pakken te krijgen en bekend te geraken met het 
gebouw, de ICT en de faciliteiten. Ook deze punten blijven aandacht vragen in 2019. Dat geldt voor 
de vrijwilligers in de backoffice, maar in het bijzonder ook de grootste groep vrijwilligers die als 
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gastvrouwen en –heren mede de zorg dragen voor de veiligheid van mens, gebouw en collectie. Al 
onze vrijwilligers zijn ambassadeurs voor de musea, maar degene die in het frontoffice werken zijn 
hiernaast ook ons visitekaartje. Door middel van (interne) trainingen op het gebied van hospitality en 
veiligheid willen wij de vrijwilligers een stevigere basis bieden voor de werkzaamheden die zij 
verrichten. 
 

2.4. Vereniging Vrienden Musea Zutphen 
Eveneens onmisbaar zijn onze vrienden. De Vereniging Vrienden Musea Zutphen (VVMZ) bestaat 
sinds 1962 en telt een kleine 700 leden. Zij ondersteunen de Musea Zutphen actief en richten zich 
daarbij met name op: 

• Het bieden van financiële ondersteuning bij het aankopen en restaureren van museale 
objecten 

• Het bevorderen van de belangstelling, in het bijzonder bij de bevolking van Zutphen en 
omstreken, voor de musea, alsmede het bevorderen van alle activiteiten die tot bloei van de 
musea kunnen bijdragen 

• Het bevorderen van educatieve activiteiten 
 
In het publieksjaarsverslag 2018 worden aanwinsten belicht die mogelijk zijn gemaakt door de 
Vrienden en wordt aandacht besteed aan de uitreiking van de tweejaarlijkse Vriendenprijs, die in 
2018 voor de vierde keer is vergeven. De prijs is dit jaar meer dan verdiend gewonnen door 
pentekenaar Henk Bouwman. De maker van het landelijk bekende  ‘Panorama Zutphen’ werkt 
momenteel aan zijn impressie van ‘De oude stad’: het historisch stadshart van Zutphen gezien vanaf 
de toren van de Walburgiskerk. 
 

3. Vooruitblik 2019 
In 2018 zijn de Musea Zutphen een boeiende bestemming voor bezoekers gebleken en heeft de 
organisatie zich een interessante samenwerkingspartner getoond voor lokale, regionale en landelijke 
partijen. Op dit succes wordt voortgeborduurd.  
 
Een goed voorbeeld daarvan is de samenwerking met de BankGiro Loterij in het kader van de M5 
reizende tentoonstellingen. Na een intensieve lobby door de directeur als voorzitter van de Stichting 
De vijf samenwerkende musea in Nederland is met de BankGiro Loterij overeengekomen dat de 
M5partners in de loop van 2019 beneficiant van de BankGiro Loterij en acceptant van de BGL VIP-
kaart worden. Niet alleen wordt hiermee een nieuwe doelgroep aangeboord, maar kan ook 
geprofiteerd worden van de promotionele mogelijkheden van de BankGiro Loterij. 
 
Op lokaal gebied wordt de verbinding met Fotozomer Zutphen versterkt door middel van twee 
fototentoonstellingen, Picture this!, schrijven met licht in het Stedelijk Museum Zutphen waarbij 
geput wordt uit de omvangrijke Zeijlemaker collectie en Paradise Lost in Museum Henriette Polak. 
Deze laatste tentoonstelling is een hernieuwde samenwerking met de ING kunstcollectie, waardoor 
het mogelijk wordt om werk van hedendaagse topfotografen te tonen. Het 
tentoonstellingsprogramma van beide musea laat in 2019 een verrassende mix zien van oud en 
nieuw, historie en actualiteit waarbij dwarsverbanden worden gelegd naar poëzie, toegepaste kunst 
en design. 
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4. Jaarrekening 2018  
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4.1.  Balans per 31 december 2018 
     

  Debet Credit 
ACTIVA     
Vaste activa    
 Materiële vaste activa     
 Inventaris   €           -     
     
Vlottende  activa     
 Voorraad     €      5.000   
     
 Vorderingen    
 Debiteuren (incl. Subsidie debiteuren)    €      3.012   
 Belastingen en premies sociale verzekeringen   €    74.337   
 overige vorderingen en overlopende posten   €    76.659   
     
 Liquide middelen    
 Kas    €      3.090   
 Bank     €  556.782   
     
Totaal activa   €  718.880   
     
     
Passiva     
Eigen vermogen    
 Weerstandsvermogen     €     125.000  
 Reserves   €       67.135  
     
Voorzieningen      
 Voorziening inventaris kantoor en musea    €       48.500  
 Voorziening onderhoudskosten     €       16.000  
 

    

     
Kortlopende schulden    
 Schulden aan leveranciers en handelskredieten     €       50.745  
 Schulden t.z.v. belastingen en premies van sociale verzekering   €       23.546  
 Schulden ter zake van pensioenen     €       90.584  
 Overige schulden     €     297.370  
Totaal passiva    €     718.880  
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4.2.  Staat van baten en lasten 2018 
      
  

Begroting 2018 
 

Realisatie 2018 
 

    

Opbrengsten      
 Entreegelden Kassa  €            230.911    €            277.360   
 Arrangementen  €              20.000    €               6.421   
 Museumwinkel  €              66.525    €             63.228   
 Verhuur  €               6.100    €               8.896   
 Educatieve activiteiten  €              12.500    €             15.036   
 Bijdragen derden  €                      -    €             10.511   
 Overige bijdragen     €               6.669   
 Schenkingen en legaten     
 Totaal eigen opbrengsten   €            336.036    €            388.120   
      
 Subsidie gemeente Zutphen   €         1.027.479    €         1.027.479   
      

Totale opbrengsten   €         1.363.515    €         1.415.600   
      
      

Kosten     
 Personeelskosten  €            636.000    €            644.235   
 Huisvestingskosten  €            363.000    €            341.951   
 Kosten bedrijfsvoering  €            158.800    €            154.232   
 Tentoonstellingen  €              25.100    €             52.856   
 Collectiebeheer  €              38.200    €             46.893   
 Educatie  €              16.000    €             16.769   
 PR & Marketing  €              50.800    €             59.115   
 Winkel   €              29.925    €             34.164   

Totale kosten   €         1.317.825    €         1.350.214   
      

Bijzondere baten en lasten     €               1.397   

Rentebaten     €                  353   
      

Resultaat  €              45.690    €             67.135   
      
      

Resultaatbestemming  aanpassing accommodatie    €             50.000   

   Aankoop- & 
restauratiefonds  

  €             10.000   

   Algemene reserves    €               7.135   

    Totaal resultaatbestemming    €             67.135   
      
      

 



13 
 

4.3. Kasstroomoverzicht over 2018 
        €   €   
Kasstroom uit operationele activiteiten      
Bedrijfsresultaat            66.619   
Aanpassingen voor:        
Afschrijvingen                      -    
Mutatie voorziening           64.500    
           131.119   
Verandering in werkkapitaal:        
Voorraden en onderhanden werk           -5.000    
Vorderingen         -154.008    
Weerstandsvermogen          125.000    
Kortlopende schulden (excl. Schulden aan kredietinstellingen)     462.245    
           428.237   
Kasstroom uit bedrijfsoperaties        559.356   
          
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten              353    
Rentelasten en soortgelijke kosten                    -    
Bijzondere baten              1.397    
Bijzondere lasten              1.234    
Belastingen                      -    
                       -   
Kasstroom uit operationele activiteiten        559.872   
          
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      
Investeringen in materiële vaste activa                    -    
Desinvesteringen in materiële vaste activa                   -    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten                    -   
          
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Mutatie langlopende schulden                    -    
Kasstroom uit financieringsactiviteiten                    -   
           
Mutatie geldmiddelen         559.872   
          
Toelichting op de geldmiddelen       
Stand per 1 januari                      -   
Mutatie geldmiddelen         559.872   
Stand per 31 december         559.872   
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4.4. Toelichting op de gehanteerde grondslagen 
Met ingang van 2018 heeft de gemeente Zutphen de tot dan toe gemeentelijke musea - het Stedelijk 
Museum Zutphen en Museum Henriette Polak - ondergebracht bij de zelfstandige rechtspersoon 
Stichting Musea Zutphen. De stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van de musea. 
 
De jaarrekening is opgesteld conform ‘RJk C1 Kleine organisaties zonder winststreven’ en de 
subsidievoorwaarden van de gemeente Zutphen. Voor de uitvoering van de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden 
aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening 
gehanteerd. 

Als begroting is de door het bestuur vastgestelde begroting gebruikt. Daar waar tussentijds bij 
bestuursbesluit de begroting is aangepast door het bestuur, is de in de jaarrekening gebruikte 
begroting daaraan aangepast mits dit het inzicht vergroot. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten zijn toegerekend aan het 
jaar waarop ze betrekking hebben.  

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie en het bestuur oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten.  De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire 
jaarlijkse afschrijvingen. Vanaf het moment van ingebruikname wordt afgeschreven op basis van de 
geschatte economische levensduur. In onderhavige jaarrekening is hier nog geen spraken van. 
Voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. Bij de waardering van de voorraden is 
rekening gehouden met op de balansdatum opgetreden waardeverminderingen. Ten aanzien van 
vorderingen wordt de oninbaarheid wordt op basis van individuele beoordeling van de in baarheid 
van de vorderingen bepaald. 

De Stichting Musea Zutphen brengt op grond van het Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Zutphen 
haar pensioenregeling onder bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het 
bedrijfstakpensioenfonds voor overheid en onderwijs. De aanmelding is nog niet afgerond op 
balansdatum. Per jaareinde zijn alle verschuldigde premies als verplichting op de balans opgenomen.  

De subsidie van de gemeente Zutphen wordt over 2018 pas definitief vastgesteld nadat de door het 
bestuur en de accountant goedgekeurde jaarrekening over 2018 is overlegd.  In onderhavige 
jaarrekening wordt de subsidie, conform de voorlopige subsidiebeschikking geheel als bate verwerkt. 

De belastingdienst heeft op balansdatum nog geen uitspraak gedaan over vennootschapsbelasting 
voor de Stichting.  
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4.5. De balans per 31 december 2018 
    
ACTIVA / Vlottende activa    
    
Belastingen en premies sociale verzekeringen:    €     74.337   
  - Terug te vorderen BTW 4e kwartaal   €     18.788    
  - Terug te vorderen BTW suppletie 1e kwartaal   €     52.957    
  - Correctie BTW na suppletie   €      2.592    
    
Overige vorderingen en overlopende posten   €     76.659   
  - Museumkaart december 2018 en resterende (13%)   €     61.000    
    bezoekvergoeding    
  - Overige overlopende posten   €     15.659    
    
Passiva / Eigen vermogen     
    
Weerstandsvermogen     €   125.000  
De gemeente Zutphen heeft per 1-1-2018 dit bedrag als weerstandsvermogen   
verstrekt aan de Stichting. Dit bedrag is onderdeel van de verzelfstandigingsovereenkomst  
en dient om risico's op te kunnen vangen en is onderdeel van de algemene reserve.   
    
Voorzieningen     
    
Voorziening inventaris kantoor en musea    €     48.500  
Stand voorziening op 1 januari 2018   €           -      
Dotaties 2018  voor inventaris musea,  kantoor en 
werkplaats   €     48.500    
Onttrekkingen 2018   €           -      
Stand voorziening op 31 december 2018    €     48.500   
    
De voorziening en dotatie voor de inventaris van de musea, het kantoor en de werkplaats is bedoeld 
voor:  
• instandhouding en onderhouden van (de inrichting) van 
de museale ruimten en van de werkplekken 

   

    
Voorziening onderhoudskosten     €     16.000  
Stand voorziening op 1 januari 2018   €           -      
Dotaties 2018  onderhoudskosten   €     16.000    
Onttrekkingen 2018   €           -      
Stand voorziening op 31 december 2018    €     16.000   
    
De voorziening en dotatie voor onderhoudskosten is gebaseerd op het 10-jarig onderhoudsplan 
(MJOP)  
    
 
Passiva / Kortlopende schulden 

  
 

        
Toelichting op de overige schulden ter hoogte van:     €   297.370  
    
Reservering vakantiegeld, EJU , nabetaling cao    €     19.747  
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Reservering verloftegoed     €      9.818  
    
Terug te betalen BTW op subsidie     €   215.771  
In 2018 heeft de gemeente Zutphen aanvankelijk 21% BTW over de subsidie    
berekend. De belastingdienst heeft inmiddels geoordeeld dat geen BTW over de 
subsidie is verschuldigd, waardoor er over 2018 teveel subsidie is ontvangen ter hoogte 
van de BTW.  
 
    
    
Overlopende posten     €     52.034  
Nog te betalen bedragen waaronder:     
• Bedrijfsvoering (accountant, administratie e.d.)   €     30.160    
• Huisvesting en onderhoud (energielasten e.d.)  €     16.579    
• Overig   €      5.295    

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

De Musea Zutphen zijn gevestigd in het Hof van Heeckeren. De stichting huurt de accommodatie van 
de gemeente Zutphen. De gemeente en de stichting hebben afspraken gemaakt over de huurprijs, 
het onderhoud en het gemeenschappelijk gebruik van (een deel van) de accommodatie met de 
afdeling Archeologie van de gemeente. Het huurcontract is aangegaan voor de duur van 5 jaar tot en 
met 31 december 2022 voor een jaarlijks te indexeren bedrag van € 141.000,- exclusief btw. 

Verbonden partijen 

De Musea Zutphen participeren in de Stichting de vijf samenwerkende musea in Nederland (M5). 
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4.6.  Toelichting staat van baten en lasten 
  Begroting 2018  Realisatie 2018 Verschil  
Toelichting op de opbrengsten:        

Eigen opbrengsten       

Entreegelden Kassa   € 230.911    € 277.360   € 46.449  
Het hogere aantal bezoekers plus de 63% uitkering 
vanuit 

    

Stichting Museumkaart resulteren in een hogere 
realisatie 

    

dan begroot.      
      

Arrangementen   € 20.000    €   6.421   € 13.579   
Verhuur   €   6.100    €   8.896   €   2.796  
Educatieve activiteiten   € 12.500    € 15.036   €   2.536  
      
      

Museumwinkel   € 66.525    € 63.228   € - 3.297  
Marge museumwinkel:       

Inkoopkosten     €31.349   

Kosten winkelinrichting en kassa      €  2.815   

Totale kosten   € 29.925    € 34.164   

Totale directe winst   € 36.600    €29.064   
      
      

Bijdragen derden   €     -    € 10.511   € 10.511  
Overige bijdragen      €  6.669   €   6.669  
De bijdragen betreffen onder meer een bijdrage van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen   

voor aankopen voor de collecties en een bijdrage van de gemeente Zutphen voor de realisatie    
van het magazine 'Zutphense Uitblinkers' bij de gelijknamige 
tentoonstelling. 

   

      
      

Totaal eigen opbrengsten    € 402.561    € 485.513   € 52.085  
      

Subsidie opbrengsten:       

Subsidie gemeente Zutphen    € 1.027.479    € 1.027.479   €     - 0  
De subsidie is conform begroting 
ontvangen.  

     

      
      

Toelichting op de kosten:   Begroting 2018  Realisatie 2018 Verschil  
      

Personeelskosten   € 636.000    € 644.235   €  -8.235  
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De Personeelskosten zijn onder te 
verdelen in:  
 - loonkosten    € 472.000    € 481.644   €  -9.644  
 - Sociale lasten    €   73.000    €   76.435   €  -3.435  
 - Pensioenlasten    €   65.000    €   66.102   €  -1.102  
 - Overige personeelskosten    €   26.000    €   20.054   €   5.946  
      
      

Bij de personeelskosten is rekening gehouden met de cao      

loonsverhoging per 1 oktober 2018 (Museum cao) en zijn 
de nog niet opgenomen verlofsaldi gekapitaliseerd. Het 
(langdurig) ziekteverzuim maakte een herverdeling van 
taken noodzakelijk waardoor er extra uren zijn gemaakt 
door een deel van de medewerkers. 

    

      
      

Huisvestingskosten   € 363.000    € 341.951   € 21.049  
Kosten bedrijfsvoering   € 158.800    € 154.232   €   4.568  
Educatie   €   16.000    €   16.769   €     -769  
PR en Marketing   €   50.800    €   59.115   €  -8.315  
Met name de energielasten zijn lager uitgevallen dan 
verwacht.  

    

het gaat daarbij om € 28.700,--. Door extra kosten voor schoonmaak     
in het weekend zijn de kosten circa € 10.700,-- hoger 
uitgevallen.  

    

Naast free publicity is voor de promotie van de tentoonstellingen ook       

stevig ingezet op paid publicity, deze kosten zijn hoger uitgevallen.    
      

Tentoonstellingen   €  25.100    €  52.856   € 27.756  
Het tentoonstellingsbudget is bescheiden. Overschrijdingen zijn niet altijd te voorzien of af te 
dekken uit externe middelen. Door meevallers op andere kostenplaatsen is door het bestuur 
goedkeuring gegeven voor deze overschrijding.   

 

De Musea Zutphen nemen deel aan de Stichting De vijf samenwerkende musea in Nederland 
(M5), van waaruit fondsenwerving wordt verricht ten behoeve van de reizende 
tentoonstellingen die bij alle vijf partners te zien zijn. In 2018 heeft de stichting uit de 
fondsenwerving een bijdrage van €60.000,- besteed per museum voor de kosten van de 
tentoonstelling Lage Landen, de eerste aflevering van de tentoonstellingsreeks De vier 
Elementen, die in Zutphen in première ging. 

 

  
      

Collectiebeheer   €  38.200    € 46.893   €  -8.693  
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4.7. Controleverklaring accountant 
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Bijlage I – Bestuur en organisatie 
Sinds januari 2018 worden de Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen (erfgoed) en Museum 
Henriette Polak (kunst) geëxploiteerd door de zelfstandige rechtspersoon Stichting Musea Zutphen, 
die een meerjarige subsidierelatie onderhoudt met de gemeente Zutphen.  
 
Organisatievorm: 
Stichting Musea Zutphen wordt bestuurd volgens het bestuur-directie-model.  
Stichting Museum Zutphen is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Stichting Musea Zutphen onderschrijft de Governance Code Cultuur, versie 2014. 
 
Bestuur:  
Andries Mulder, voorzitter 
Bernadette Lohuis, secretaris 
Jan Blaak, Penningmeester 
Gerdien Verschoor, lid 
Tom van Beurden, lid 
Het bestuur ontvangt een vrijwilligersvergoeding.  
 
Directie:  
Tiana Wilhelm  
 
Medewerkers: 
Christiaan te Strake, conservator  
Lian Jeurissen, conservator 
Marieke de Jongh, collectiebeheerder 
Gerry Hondelink, medewerker collectiebeheer 
Anita Kuipers, Educatie 
Anne Stolwijk, PR & Marketing 
Jolanda Calot, Secretariaat 
Ingeborg van Dijk, Facilitaire zaken 
Fred Wiersma, medewerker Facilitaire Zaken (vanaf november 2018) 
Marijke Tuitert, Publiek en Commerciële Zaken (vanaf maart 2018) 
Cecilia de Vries, Publiek en Commerciële Zaken (vanaf mei 2018) 
Bernadette Massop, Publiek en Commerciële Zaken (februari - november 2018) 
Marina van Rossum, Publiek en Commerciële Zaken (januari - medio maart 2018) 
 
De arbeidsvoorwaarden van de directeur en medewerkers zijn conform de Museum CAO.  
Voor het personeel dat over is gegaan van de gemeentelijke organisatie naar de Stichting is 
daarnaast een ‘Sociaal Plan t.b.v. de Verzelfstandiging’ van toepassing.     
 
Stichting Musea Zutphen biedt als gecertificeerd leerwerkbedrijf leerwerkplaatsen aan voor 
beroepsopleidingen in de richtingen grafische vormgeving, communicatie en marketing en 
collectiebeheer. In 2018 is een leerwerkplaats geboden aan drie stagiaires: 
Veerle van Hertrooij,  Business & Communication, Jennifer van Dijk, grafische vormgeving, 
Paulien Bergsma, behoudsmedewerker.  
 
Vrijwilligers 
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In 2018 waren 86 vaste vrijwilligers actief voor de musea. Hiernaast werd een beroep gedaan op 14 
vrijwilligers op projectbasis voor de tentoonstelling Lage Landen. Tezamen vertegenwoordigen de 
vrijwilligers 17,5 fte. 
 
De vaste vrijwilligers zijn verdeeld over de volgende 11 werkgroepen: 
 
Collectie 

1. Beheer & Behoud 
2. Registratie 
3. Fotocollectie 
4. Jo Spier collectie 
5. Muntencollectie 
6. Prentencollectie 

 
Educatie en activiteiten 

7. Rondleidingen/educatie 
8. Gastvrouwen/-heren (balie/winkel/suppoosten) 
9. Publieksgroep 

 
Technische ondersteuning en onderhoud 

10. Facilitaire zaken/techniek 
11. Tuin 
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Bijlage II - Tentoonstellingsprogramma 2018 
 
Stedelijk Museum Zutphen 

v Lage Landen -  27 januari 2018 t/m 20 mei 2018 
v Adel in Beeld - 09 juni 2018 t/m 18 november 201 
v Zutphense Uitblinkers -  9 december 2018 t/m 7 april 2019 

Museum Henriette Polak 

v De portretten van Willem den Ouden - 17 maart 2018 t/m 1 juli 2018  
v Onalledaags -  14 juli 2018 t/m 28 oktober 2018 
v Theodoor Heynes en de aquarel - 17 november 2018 t/m 31 maart 2019 

 
Hiernaast werd voor de tweede keer de tentoonstelling  
 

v Eind Goed – 22 t/m 27 juni 2018 

georganiseerd met werk van eindexamenkandidaten van het Baudartius College, Vrijeschool 
Zutphen, Het Stedelijk en Isendoorn College. 

  



26 
 

Bijlage III – Samenwerkingspartners 2018 
Lokaal 

v Erfgoedcentrum Zutphen 
v Zutphens Directieoverleg Cultuur en Kunst (Zudocku, vijf culturele basisinstellingen) 
v Cultuurhistorisch Platform Zutphen (ChiPZ) 
v Hampshire hotel Gravenhof 
v Stichting Promotie Zutphen/VVV  
v Kunstenaars (professioneel en amateur) 
v Basisonderwijs (Cultuurconvenant Zutphen) 
v Voortgezet onderwijs: Baudartius College, Vrijeschool Zutphen, Het Stedelijk en Isendoorn 

College 
v Stichting Zutphen: Doen!/Worldpress Photo Zutphen 
v Fotografencollectief ‘De Zutphense’ 
v Zoom-in-Zutphen Fotoclub  
v Jazz & So 
v Stichting Dichter bij Zutphen 
v Kopwit Zutphen 
v Stichting Walburgiskerk Zutphen 
v Zutphense media en bedrijfsleven divers 

Provinciaal/Regionaal 

v Erfgoed Gelderland 
v Gelderland Grensland 
v Hanzesteden Marketing  
v Musea Achterhoek 
v Kidsgeluk in de Achterhoek  
v Stichting Achterhoek Toerisme 
v Kunstlinie Oost – Musea Zutphen, Museum MORE, Het Kunstgemaal, Kunstvereniging 

Diepenheim, Museum No Hero en Kunstenlab 

Landelijk 

v Stichting De Vijf Samenwerkende Musea in Nederland (naast de Musea Zutphen zijn dat het 
Westfries Museum in Hoorn, Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen, het 
Markiezenhof in Bergen op Zoom en Museum Gouda)   

v Rijksmuseum 
v Willem den Oudenstichting 
v Stichting Otto B. de Kat 
v Vrije Academie 
v Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
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Bijlage IV - Nevenfuncties bestuur en directie  
Bestuur: 

Andries Mulder: Rector-bestuurder Baudartius College, Zutphen (tot 1 oktober 2018) 

   Voorzitter college van bestuur VCO Oost-Nederland (vanaf 1 oktober 2018) 

 

Bernadette Lohuis: Saxion liaison officer at Novel-T 

 

Jan Blaak:  Strategisch financieel adviseur gemeente Apeldoorn 

 

Gerdien Verschoor: Directeur Codart 

   Lid Raad van Toezicht Digitaal Erfgoed Nederland 

   Lid Restitutiecommissie 

 

Tom van Beurden: Eigenaar TBd52 – interimwerkzaamheden Bedrijsvoering, Procesbegeleiding 
en Projectimplementatie 

Bestuurssecretaris Isendoorn College 

   Bestuurssecretaris Best Practice Price Foundation  

 

Directie: 

Tiana Wilhelm:   Voorzitter Stichting De vijf samenwerkende musea in Nederland (M5) 

Bestuurslid Stichting Dichter bij Zutphen 
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