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Stichting Musea Zutphen heeft een bijzonder jaar 
achter de rug. Een jaar waarin we verder zijn gegaan 
met ons intern ontwikkel- en veranderproces, waar-
van al snel bleek dat hier meer tijd voor nodig was 
dan aanvankelijk gedacht. 

Het bestuur heeft haar jaarlijkse evaluatieproces 
doorlopen waarbij elementen als tevredenheid, 
verwachtingen, toegevoegde waarde en voldoen-
de benutting van persoonlijke kwaliteiten aan bod 
gekomen zijn. Drie bestuursleden hebben op basis 
daarvan de keuze gemaakt om in 2019, in fasen, af te 
treden. Heel erg jammer, maar gelukkig zijn we erin 
geslaagd om met ingang van 1 januari 2020 de vaca-
tures in te vullen en het bestuur te completeren. In de 
tussentijd zijn we erin geslaagd om deze wisselingen 
een niet te zware wissel te laten trekken op de Musea 
Zutphen.

Zoals in het verslag van 2018 aangegeven, speelde 
het omgaan met de nieuwe juridische entiteit, de 
stichting, een grote rol, voor het bestuur. We hebben 
in 2019 ingezet op een meer strakke en transparan-
te bestuurlijke agendaplanning en een verbetering 
van de verslaglegging van onze vergaderingen met 
bijbehorende actie- en besluitenlijsten. Dat heeft ons 
geholpen helder en duidelijk van elkaar te weten wat 
we van elkaar vragen en mogen/moeten verwachten 
op basis van een juiste rolverdeling.

Financieel sluiten we het jaar af met een tekort van 
€ 46.000 voor bestemming. Hiervan komt € 21.000 
ten laste van onze algemene reserve. Dit tekort kan 
vooral toegeschreven worden aan de externe onder-
steuning bij de eerdergenoemde bestuurlijke ontwik-
kelingen. We beschouwen het als een waardevolle 
investering in ons ontwikkel- en veranderproces waar 
we de komende jaren baat van zullen hebben. Het 
resterende tekort betreft aanpassingen en verbe-
teringen van het Hof van Heeckeren en aankopen. 
Dit tekort komt ten laste van de daarvoor gevormde 
bestemmingsreserves. 

Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 geven een 
beeld van de activiteiten en prestaties van organisa-
tie en bestuur in het afgelopen jaar. Onze accountant 
heeft het jaarverslag en de jaarrekening gecontro-
leerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. 

Zoals ieder jaar past het om in dit voorwoord aan-
dacht te besteden aan al het werk dat door de vrij-
willigers, de medewerkers en de directeur is verzet. 
We zien opnieuw een hoger aantal bezoekers (ruim 
62.000) dan was voorzien in ons beleidsplan 2018-
2021 en ook de belangstelling voor educatieve 
activiteiten is gegroeid. 

We zijn nooit klaar, eind 2020 willen wij het concept 
van ons nieuwe Strategische Bedrijfsplan 2022-2025 
gereed hebben. Ontzettend leuk om daar nu aan te 
gaan bouwen. Zelfstandig en met de ervaring van de 
eerste jaren op eigen benen staan, rekening houdend 
met nieuwe maatschappelijk impulsen/omstandig-
heden en ook het omgaan met de gevolgen van de 
Corona-tijd. Niet gemakkelijk, maar we hebben er 
vertrouwen in om samen met de directeur, 
medewerkers, vrijwilligers en andere in- en externe 
belanghebbenden te komen tot een nieuw richting-
gevend en ambitieus Bedrijfsplan.

Zutphen, juli 2020

Tom van Beurden,
Voorzitter Bestuur Stichting Musea Zutphen
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Op het moment van schrijven van dit jaarverslag (voorjaar 2020) is de wereld in de greep van een pande-
mie. Het Covid 19 virus zorgt voor veel slachtoffers en onzekerheid. De economische en maatschappelijke 
gevolgen van de pandemie zijn enorm; het totale plaatje is nog niet in beeld. Alle sectoren worden er door 
geraakt, zo ook de museumsector. Hoewel 2019 nog maar kort geleden is, lijken de gebeurtenissen van 
dat jaar in een ander tijdperk te hebben plaatsgevonden. Dit jaarverslag kijkt terug op de ups en downs van 
2019, die in het licht van vandaag zeer betrekkelijk zijn. 

Het jaarverslag behandelt de onderwerpen, die vastgelegd zijn in de prestatieafspraken met de gemeente. 
Daarbij gaat het om:

 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 2019 in relatie tot de prestatieafspraken puntsgewijs gepresenteerd. 
In hoofdstuk 2 belichten wij de bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen.

In het tweede jaar als stichting is veel aandacht 
besteed aan het analyseren van de resultaten en het 
kritisch tegen het licht houden van de doelen en onze 
aanpak om deze doelen te bereiken. Daarbij zijn we 
niet alleen afgegaan op onze eigen waarnemingen, 
maar hebben we onder meer onderzoek laten ver-
richten naar onze positie en promotie.  Wat wij nu 
al kunnen constateren is de wenselijkheid van ten-
minste één grote(re) publiekstrekker per jaar, zoals 
in 2018 de tentoonstelling Lage Landen, schatten 
uit het Rijks, de eerste uit de reeks ‘Vier Elementen’ 
tentoonstellingen in samenwerking met het Rijksmu-
seum. 

Het programma van 2019 was zeker zo afwisselend, 
maar de exposuremogelijkheden zijn minder groot 
en dat was merkbaar in de bezoekersaantallen. In het 
bijzonder in de eerste helft van het jaar. Met name de 
fototentoonstellingen Picture this! en Paradise Lost, 

waarbij samengewerkt werkt met Stichting Zutphen 
Doen/World Press Photo en de Jo Spier tentoonstel-
ling Verleiden met een glimlach zorgden in de tweede 
helft 2019 in combinatie met de nevenactiviteiten 
voor een gunstige omslag, zodat het bezoekersaantal 
opnieuw boven de 62.000 is uitgekomen. Spier bleek 
de grootste trekker met ruim 13.000 bezoekers.

Hoewel er geen blauwdruk bestaat voor een tentoon-
stelling die kwaliteit, exposure en grote bezoekers-
aantallen garandeert, willen wij 2020-2021 benutten 
om op zoek te gaan naar terugkerende ‘toppers’ zoals 
de M5-Rijksmuseumtentoonstellingen. Samenwer-
king met partners zoals Stichting Zutphen Doen, de 
ING, evenementen zoals Fotozomer Zutphen, of de 
Internationale Beeldententoonstelling Sonsbeek 
bieden het gewenste perspectief.

1. INLEIDING

De Stichting Musea Zutphen is een van de culturele 
basisinstellingen in de gemeente Zutphen en ont-
vangt een meerjaren subsidie. De stichting heeft 
geen winstoogmerk en beschikt over de ANBI-sta-
tus. 

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

Ook zijn wij partner geworden in een consortium - 
bestaande uit Breda University of Applied Sciences 
(BUas), Hoebink Onderzoek en Advies en drie colle-
ga-musea: Museum Gouda, Museum Rotterdam en 
het Stedelijk Museum Breda - voor een meerjarig on-
derzoeksproject dat antwoord wil geven op de vraag: 
‘Wat zijn criteria die de impact van het stadsmuseum 
bepalen en die niet alleen ingaan op de economi-
sche opbrengsten en waarmee de betekenis van het 
stadsmuseum de juiste invulling krijgt?’ De subsidie-
aanvraag is eind 2019 gehonoreerd en de startbijeen-
komst vindt in 2020 plaats. Naar verwachting levert 
het onderzoek bruikbare kwaliteitscriteria en een 
praktische toolkit op, waarmee wij onze kwaliteiten 
beter kunnen meten en tonen. 

Het verdienmodel van de Stichting Musea Zutphen 
wordt primair gevormd door de eigen inkomsten uit 
entree, museumwinkel, verhuur, arrangementen en 
bijdragen van derden. 

1.1. Professionaliteit en  
  Ondernemerschap
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De hiermee samenhangende prestaties hebben 
betrekking op de publiekstaak (tentoonstellingen, 
activiteiten en educatie) en de collectietaak van 
Stichting Musea Zutphen. 

In 2019 waren zeven wisseltentoonstellingen – twee 
‘overlopers’ uit 2018 en vijf nieuwe tentoonstellingen 
- te zien in het Hof van Heeckeren, naast de vaste col-
lectiepresentaties van beide musea en de eindexa-
menpresentatie Eind Goed, zie bijlage 2. 

Het tentoonstellingsprogramma is gericht op het 
versterken van de profielen van beide musea, het 
vergroten van het publieksbereik en van het relatie-
netwerk. 

In drie van de vijf nieuwe tentoonstellingen speelde 
fotografie een voorname rol, waarmee een bijdrage 
werd geleverd aan het positioneren van Zutphen 
als ‘Fotostad van het Oosten’. Nadrukkelijk werd de 
samenwerking gezocht met World Press Photo en de 
Fotozomer Zutphen.

1.2. Het eigen culturele product 
   en het bereik daarvan

Resultaat 2019 en resultaatbestemming
Het streven om minimaal 20% van de totale begro-
ting uit eigen inkomsten te genereren is opnieuw 
behaald (26%). De doelstelling ten aanzien van het 
museumbezoek uit het Meerjarenbeleidsplan 2018-
2021 - 34.000 in 2019 - is met 62.000 bezoekers 
eveneens ruimschoots gehaald. Meer dan driekwart 
daarvan betreft museumkaarthouders. De opbrengst 
uit verhuur eindigt in 2019 ruim boven de prognose. 
Er is een langdurige en constructieve samenwerking 
met de Vrije Academie. Cursisten en docenten zijn erg 
tevreden over het auditorium als locatie en de gebo-
den service. Hiernaast is Paul Bröker Kunstgeschie-
denis terug met zijn lessenreeksen waardoor soms 
zelfs de capaciteit van de educatieruimte nodig is om 
te kunnen voldoen aan de vraag. In het totaal zijn er 9 
lessenreeksen geweest, 3 Cursussen Zutphenkunde 
en 2 cursussen Gelrekunde. 

De inkomsten uit de winkel en uit arrangementen 
bleven achter, wat mede veroorzaakt werd door het 
lagere aantal bezoekers in vergelijking met 2018. De 
ervaringen van 2019 bieden diverse aanknopingspun-
ten om scherpere keuzes te maken, zowel beleids-
matig als over de wijze waarop de bedrijfsprocessen 
zijn ingericht. In 2020 starten we met de ontwikkeling 
van het beleidsplan 2022-2025, waarin deze keuzes 
gemaakt zullen worden.

Stichting Musea Zutphen sluit 2019 af met een nade-
lig saldo van € 46.051 voor bestemming.

In 2019 hebben we € 17.000 uitgegeven aan ver-
beteringen van de accommodatie. Deze uitgaven 
worden gedekt uit onze bestemmingsreserve voor 
noodzakelijke en gewenste aanpassingen van de 
accommodatie, waaronder het optimaliseren van de 
klimaatbeheersing en veiligheid. Het overige deel van 
de reserve blijft daarvoor gereserveerd. Dit proces is 
nog gaande. 

In 2019 hebben we met steun van de Vrienden van het 
museum een aantal fraaie objecten verworven die 
een gewenste aanvulling zijn voor de museale collec-
ties, zie bijlage V. De eigen bijdrage van de Stichting 
Musea voor aankopen, € 9.000 komt ten laste van de 
bestemmingsreserve 
voor restauratie en aankopen.
Resteert een nadeel van € 20.000.  Het betreft de 
extra kosten voor bestuurlijke ondersteuning in 2019, 
zoals toegelicht in het bestuurlijk voorwoord. 

Eigen vermogen
De Stichting musea Zutphen heeft bij de verzelfstan-
diging per 2018 van de gemeente € 125.000 meege-
kregen als buffer om risico’s in de bedrijfsvoering op 
te vangen. Het grootste risico voor de continuïteit 
van de bedrijfsvoering betreft langdurige uitval van 
personeel. Hiervoor houden we een weerstandsver-
mogen aan van € 125.000.

Bij een positief resultaat zal het resultaat in eerste 
instantie worden aangewend om het weerstandsver-
mogen van de stichting op peil te houden. Vervolgens 
wordt het resultaat ingezet om de doelstellingen van 
de stichting uit het bedrijfsplan 2018-2021 te realise-
ren, bestemmingsreserves, of om een extra buffer/ 
algemene reserve te vormen.

Het resterende nadeel 2019 komt ten laste van onze 
algemene reserve, waardoor deze € 13.000 negatief 
wordt. Daardoor daalt ons weerstandsvermogen 
naar € 112.000.

Corona
In 2020 zijn we geconfronteerd met de gevolgen 
van het Coronavirus. Op 13 maart 2020 moesten de 
Musea Zutphen sluiten tot nader order, kort nadat 
Koele Wateren, de tweede tentoonstelling in de reeks 
reizende tentoonstellingen met schatten uit het 
Rijksmuseum, zeer succesvol van start was gegaan. 
De Musea Zutphen heropenden per 1 juni 2020 waar-
bij een streng protocol gevolg moest worden, wat 
tot een beperking van het aantal bezoekers per dag 
leidde. De gemiste omzet 2020 als gevolg van de 
coronamaatregelen slaat een flink gat in de begroting 
2020. We hopen met aangepaste activiteiten en met 
behulp van diverse steunmaatregelen van het Rijk, de 
Provincie en de gemeente in ieder geval een deel van 
het verlies op te kunnen vangen, zodat onze plannen 
voor de toekomst niet in gevaar komen. 
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Stedelijk Museum Zutphen
De omvangrijke fotocollectie van het Stedelijk 
Museum Zutphen bevat zowel de oudste foto ooit in 
Nederland gemaakt (door een Zutphense apotheker 
in 1839) als de Zeijlemaker collectie. Fotografen W.P. 
Zeijlemaker sr. (1903-1969) en W.P. Zeijlemaker jr. 
(1928-2009) legden decennialang de geschiedenis 
van Zutphen vast met veel oog voor het grote én het 
kleine nieuws. Met recht wordt gesproken over een 
fotografendynastie. In de tentoonstelling Picture 
This!, schrijven met licht, werd gereflecteerd op het 
medium fotografie en de veranderende betekenis van 
foto’s in de loop van de tijd. Het museum fungeerde 
als ‘Huis van Verbeelding’ door bijzondere en opmer-
kelijke foto’s uit met name de Zeijlemaker collectie te 
tonen en aandacht te besteden aan de verhalen en 
(ideologische) ideeën achter de foto’s. De tentoon-
stelling bood tevens inspiratie om de dingen telkens 
opnieuw te bekijken, met veel Zutphense momentop-
namen en uiteenlopende aanknopingspunten om na 
te denken over fotografie en de nog steeds groeiende 
beeldcultuur. 

De gelijknamige publicatie die aan de bezoekers werd 
aangeboden was bijzonder populair en werd een aan-
tal keren herdrukt.  Rond de tentoonstelling werden 
diverse activiteiten en workshops voor scholen en 
bezoekers georganiseerd, zie ook paragraaf 2.2. 
Jan Dirk van den Burg, Fotograaf des Vaderlands, 
opende de tentoonstelling en verzorgde een lezing.

Het Stedelijk Museum Zutphen beheert de artistieke 
nalatenschap van een van Zutphens meest illustere 
(oud)inwoners: Jo Spier (1900-1978). Een tekenend 
journalist. Zo noemde Spier zichzelf graag. Maar 
naast een begenadigd tekenaar en illustrator was 
Spier ook iemand die ‘productnieuws’ en de wensen 
van bedrijven heel uitgekiend voor het voetlicht kon 
brengen, wat hem net zo goed een tekenend art-
director maakte. De tentoonstelling Verleiden met 
een glimlach, Jo Spier en de reclame  toont aan dat 
Spier een ideeënman was die zijn tekentalent inzet-
te waar hij kon en zijn liefde voor wervende uitingen 
niet onder stoelen of banken stak. De enorme bulk 
reclamewerk overtreft waarschijnlijk zijn, overigens 
zeer aanzienlijke, hoeveelheid bijdragen voor kran-
ten en tijdschriften. Bij deze advertenties in de vorm 
van tekeningen én teksten schiet de hedendaagse 
beschouwer, soms zelfs onbedoeld, nog steeds in de 
lach. Tegelijkertijd gaan de reclametekeningen van 
Spier veel verder dan een plaatje met een tekst. Zijn 

vermogen om op een beeldende wijze typografie in te 
zetten is ongeëvenaard. 
In de tentoonstelling werd het werk van Jo Spier ge-
combineerd met reclamewerk van een aantal tijdge-
noten, naast werk van (politiek) tekenaars van nu. 

De voor de tentoonstelling vervaardigde Spier mer-
chandising waaronder De Jo, een eenmalig ‘lifestyle 
magazine’ en een speciale nieuwe Spier-verjaar-
dagskalender vonden gretig aftrek. Oud-opdracht-
gever Elsevier Magazine besteedde zes redactionele 
pagina’s aan het fenomeen Spier en ondersteunde de 
tentoonstelling publicitair.

Zowel Picture this! als Verleiden met een glimlach, 
Jo Spier en de reclame werden mede samengesteld 
door gastconservator en oud-directeur van het 
Persmuseum Niels Beugeling.

Vrolijk onderonsje burgemeester Vermeulen en 
fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van den Burg
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Museum Henriette Polak
In de voorjaar- en zomertentoonstelling van Museum 
Henriette Polak, Schitteren door afwezigheid en 
Paradise Lost, werd de bezoekers geconfronteerd 
met werk van gerenommeerde en aanstormende 
kunstenaars en fotografen.

Sandra Kruisbrink, Margot de Jager, Nathalie Dui-
venvoorden, Lara de Moor, Margriet Luyten, Jaring 
Lokhorst (v.l.n.r. op de foto, afwezig Bas Ketelaars) 
maken allen gebruik van fotografie bij de totstandko-
ming van hun schilderijen, tekeningen en wandtapij-
ten. Ieder van hen heeft daarvoor een soms zeer 
eigenzinnige techniek ontwikkeld. Hun werk is niet 
met elkaar te vergelijken, toch delen zijn het vermo-
gen om aanwezigheid te suggereren zonder die te 
tonen: iets te laten Schitteren door afwezigheid. 

Die eenheid in verscheidenheid is een kenmerk van de 
collectie van Museum Henriette Polak, waarin uit-
eenlopende vormen van figuratie te zien zijn, verbon-
den door respect voor de academische traditie en 
gebaseerd op technisch vakmanschap. Het werk van 
deze zeven hedendaagse makers sluit hierop aan en 
toont de doorgaande lijn in het tentoonstellingsbeleid 
van het museum. Het museum streeft er ook naar om 
waar passend de verbinding met andere kunstdisci-
plines te leggen. Het werk in de tentoonstelling heeft 
met fotografie en poëzie gemeen dat het verdicht, 
inzoomt en kadert. Stadsdichters Merel Hubatka  en 
Otteline van Panthaleon van Eck lieten zich inspireren 
door de kunstwerken en openden Schitteren door 
afwezigheid op poëtische wijze. Hun gedichten en die 
van onder anderen Goethe, Kopland, Dickinson, 
Andreus en Verlaine zijn in de tentoonstelling verweven.

Tweemaal eerder werkte Museum Henriette Polak 
met veel succes samen met de ING. Voor Paradise 
Lost kon opnieuw geput worden uit de ING-kunst col-
lectie, die behoort tot de beste bedrijfscollecties van 
Nederland. De focus lag dit keer op fotografie. Dankzij 
de hernieuwde samenwerking werden hedendaag-
se fotografie parels uit de ING Collectie toegankelijk 
voor het grote publiek. De overweldigende schoon-
heid van de foto’s bevat een diepere laag, die deze 
esthetiek versterkt of juist in twijfel trekt. De selectie 
omvatte foto’s van kunstenaars als Woody van Amen, 
Rosemary Laing, Ruud van Empel, Wout Berger en 
Melanie Bonajo. Naast paradijselijke beelden, toon-
de Paradise Lost ook foto’s van Erwin Olaf, Bownik, 
Elspeth Diederix, Carina Hesper en Holger Niehaus 
die refereren aan klassieke stillevens. De kunstwerken 
balanceren op de grens van werkelijkheid en verbeel-
ding. Door het tonen of juist achterwege laten van de 
rafelranden van schoonheid, riep de tentoonstelling 
op tot nadenken over onze eigen kijk op en plaats in 
deze wereld. Paradise Lost is een weerspiegeling van 
wat zowel ING als Museum Henriette Polak met haar 
collectie nastreeft: het aanzetten tot reflectie en het 
stellen van alternatieve vragen bij dat wat we zien.

De tentoonstelling Alle dagen kunst bracht een breed 
scala aan toegepaste kunst in opdracht door kunste-
naars uit de eigen collectie voor het voetlicht: wand-
kunst door Joop Sjollema, Nicolaas Wijnberg en Lex 
Horn, gedrukte boekillustraties, postzegels en recla-
meontwerpen door Nan Platvoet, Herman Berserik, 
Jeanne Bieruma Oosting en Jan Mensinga en een 
bijzondere serie kleurenhoutsneden door Wendelien 
Schönfeld. In samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging voor Penningkunst, het Rijksmuseum en 
een particuliere verzamelaar werden 40 penningen 
getoond. Nog altijd actuele thema’s als de balans 
tussen vrij werk en werken in opdracht, de relatie met 
de opdrachtgever, idealisme en maatschappelijke 
relevantie passeerden de revue, zoals te zien in de 
videopresentatie van Murals Inc. Rotterdam en in het 
monumentale werk van Barbara Broekman voor het 
nieuwe Paleis van Justitie in Amsterdam. Haar artist 
talk werd door ruim 45 geïnteresseerden enthousiast 
ontvangen. Met het thema ‘werk in opdracht’ sloot 
de tentoonstelling op onnadrukkelijke wijze aan op 
Verleiden met een glimlach, Jo Spier en de reclame, 
die vrijwel gelijktijdig in het Stedelijk Museum Zutp-
hen te zien was. Uit beide tentoonstellingen kwam 
naar voren dat in de beperking (van de opdracht), de 
meester te herkennen viel.

het tentoonstellingsbeeld van fotografe Melanie Bonajo
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Het Spirituele Verhaal van Zutphen
Sinds mei 2017 wordt In het Stedelijk Museum 
Zutphen in het Hof van Heeckeren ‘Het Verhaal van 
Zutphen’ verteld. Daarbij was het uitgangspunt om 
het verhaal van de Zutphense samenleving te ver-
tellen aan de hand van objecten, beeldmateriaal en 
tekst en multimedia. 

Vanwege de beperkte beschikbare ruimte in het Hof 
van Heeckeren is vanaf de start van de inrichting 
van het museum voorzien dat het onderdeel van het 
Verhaal dat gaat over religieuze beleving en zingeving 
door de eeuwen heen verteld zou gaan worden in de 
Walburgiskerk tegenover het Hof van Heeckeren als 
zijnde een inhoudelijk passende en aansprekende 
locatie. Door verschillende omstandigheden en na 
uitvoering overleg met alle betrokken in de afgelopen 
jaren, is helaas gebleken dat dit geen doorgang kan 
vinden. 

Het onderzoek naar een alternatieve locatie in de 
historische binnenstad van Zutphen wees medio 
oktober 2019 uit dat dit qua exploitatie onhaalbaar 
zou zijn. Daarom is besloten om het spirituele deel 
van het Verhaal van Zutphen alsnog onder te bren-

gen in de vaste collectiepresentatie van het Stedelijk 
Museum Zutphen. Hiertoe is het oorspronkelijke con-
cept aangepast. Wat gehandhaafd bleef, is dat zo veel 
mogelijk van de vroegste uitingen van spiritualiteit tot 
hedendaagse uitingen in al hun verschijningsvormen 
te zien zijn. Door de uitbreiding van ‘Het Verhaal van 
Zutphen’ met de spirituele component wordt het 
verhaal van de stad verdiept en wordt de collectie-
presentatie nog rijker en meer bijzonder.

Hiernaast wordt in samenwerking met andere erf-
goedinstellingen en historische locaties een digitale 
toepassing ontwikkelen, die het museum in het Hof 
van Heeckeren multimediaal verbindt met diverse 
plaatsen in de stad. Een zogenaamde Spirituele rond-
gang. Geïnteresseerde bezoekers en inwoners van 
Zutphen krijgen al wandelend informatie in verschil-
lende lagen aangeboden. 

De gemeente heeft op basis van het aangepaste con-
cept de gereserveerde financiële middelen overge-
maakt aan de Musea Zutphen. De uitvoering van de 
presentatie vindt in 2020 plaats.

Memorietafel van Petrus van Suchtelen (1529)
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Educatie
In 2019 bezochten 1.806 leerlingen uit het basisonder-
wijs de Musea Zutphen voor diverse lessen. Daarvan 
kwamen 1.248 leerlingen uit de gemeente Zutphen en 
558 Leerlingen uit de gemeente Brummen of ge-
meente Lochem. Dit aantal is bijna een verdubbeling 
ten opzichte van 2018. Voor een belangrijk deel is dit 
het gevolg van schoolbezoeken uit de regio.

In het kader van het project Reizen in de Tijd zijn twee 
nieuwe lessen voor het Stedelijk Museum Zutphen 
gemaakt. Bestaande lessen zijn geëvalueerd en aan-
gepast. Voor de evaluatie zijn gesprekken met leer-
krachten en de evaluatieformulieren van het cultuur-
loket van de Muzehof gebruikt.

Ook het bezoek door leerlingen uit het Voortgezet 
Onderwijs groeide met ongeveer 7% ten opzichte van 
2018. In totaal bezochten 318 leerlingen de Musea 
Zutphen, in het bijzonder Museum Henriette Polak 
waar zij deelnamen aan de rondleiding Samen kijken = 
Meer zien. 

Een bijzondere activiteit tijdens de Nationale Mu-
seumweek was het Gouden pop-up museum. De 
Musea Zutphen waren een van de vier musea in het 
land die door de Museumvereniging waren benaderd 
om op locatie een museale presentatie in te richten 
samen met leerlingen. De Musea Zutphen kozen be-
wust voor samenwerking met het Praktijkonderwijs 
Zutphen. Een schot in de roos voor beide partijen. 
De leerlingen hebben onder begeleiding van het 
museum met enorm veel enthousiasme en 
creativiteit gewerkt aan hun presentatie van 66 

objecten uit de collectie van het Stedelijk Museum 
Zutphen, waarbij al hun vaardigheden werden aange-
sproken. Een hele nieuwe potentiele doelgroep heeft 
kennisgemaakt met de collectie en heeft een kijkje in 
de collectiebeheerkeuken gekregen.

Ook richtte de school een Museumcafé in waar 
bezoekers konden genieten van een Gouden Pop-
up menu. De presentatie en samenwerking zorgden 
voor veel publiciteit en veel toeloop. De opening door 
Kim-Lian van der Meij zorgde voor landelijke aan-
dacht en ook de Museumvereniging nam de Musea 
Zutphen mee in alle uitingen over de Museumweek. 
In slechts een week tijd werden 90 leerlingen en 450 
bezoekers gastvrij ontvangen. Met de schoolleiding is 
afgesproken dat de geslaagde samenwerking wordt 
gecontinueerd.

Een terugkerende activiteit is de tentoonstelling Eind 
Goed, deze 3e editie met een selectie uit het werk van 
eindexamenkandidaten van vier middelbare scholen 
uit Zutphen werd bezocht door 441 mensen. Daar-
naast bezochten 105 leerlingen, docenten en ouders 
de opening met rapper Pjotr. 

Ten behoeve van jonge bezoekers zijn verdeeld over 
de vakanties en feestdagen vijf betaalde kinderwork-
shops georganiseerd. Naast betaalde activiteiten is 
uitgebreid gebruikt gemaakt van de speurtocht Kruip 
in de Huid van de Archeoloog. Bij de tentoonstelling 
Paradise Lost is ‘Discover Paradise’ ontwikkeld. Een 
gratis gids waarmee bezoekers kleine opdrachten bij 
de foto’s kregen. Het geschatte bereik van de gratis 
educatieve activiteiten is 250 à 300 kinderen.
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Nevenactiviteiten en arrangementen
Om de eigen inkomsten te vergroten, zijn veel ten-
toonstelling gerelateerde activiteiten georgani-
seerd, waaronder 25 workshops en lezingen met een 
totaal van 580 bezoekers. Veel workshops kwamen 
voort uit de tentoonstelling Zutphense Uitblinkers. 
Een groot succes was de samenwerking met World 
Press Photo en de Fotozomer Zutphen. De actieve 
verwijzing naar elkaar resulteerde in combinatiebe-
zoek. Er kwamen meer dan 500 bezoekers specifiek 
voor de Fotozomer tentoonstelling van de bekende 
Zutphense fotograaf Patrick van Gemert. Zowel 
Patrick van Gemert als ‘Fotograaf des Vaderlands’ 
Jan Dirk van den Burg gaven goed bezochte lezin-
gen. De workshops en presentaties over ‘Schilderen 
met licht’ en ‘Tin type fotografie’ waren erg in trek. In 
dezelfde periode werd voor het eerst de Zomercine-
ma in de Museumtuin georganiseerd in samenwer-
king met Filmtheater Luxor en het Hampshire Hotel 
’s Gravenhof met 65 bezoekers, dat zeker voor een 
vervolg in 2020 in aanmerking komt.

In 2019 bleek het opnieuw moeilijk om met de be-
schikbare capaciteit en middelen de gewenste 
impuls te geven aan het groepsbezoek, waaronder 
het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden  
met busvervoerders en evenementenorganisaties. 
Duidelijk is dat deze ontwikkeling met kleine stappen 
zal verlopen en een gerichte promotie vergt onder 
andere via social media.

Rondleidingen
In het totaal zijn er 50 rondleidingen geweest met 
een bereik van 700 bezoekers (exclusief speciale 
doelgroepen). Het percentage betaalde rondleidin-
gen bedroeg 40%, het streven is om dit in 2020 te 
laten groeien naar 50%. In mei 2019 is een samen-
werking gestart met de Stadsgidsen. Zij brengen een 
flitsbezoek tijdens de stadswandeling aan het 
Stedelijk Museum Zutphen. Ruim 400 personen 
hebben op deze manier kennis kunnen maken met 
de Musea Zutphen. Wij zijn tevreden over deze 
samenwerking en zullen die zeker in 2020 continueren. 

Overige publieksactiviteiten
Er hebben diverse gratis toegankelijke publiekse-
venementen plaatsgevonden al dan niet in samen-
werking met andere organisaties zoals Erve Eme, 
Archeologie gemeente Zutphen, Erfgoedcentrum 
Zutphen. Voorbeelden hiervan zijn het Jazz&So 

festival, Open Monumentendag, Archeologieda-
gen, Weekend van de Wetenschap, Maand van de 
Geschiedenis en het evenement Moving People in 
samenwerking met Buddy tot Buddy met meer dan 
100 bezoekers. 
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Collectiebeheer
De medewerkers van Collectiebeheer vormen de 
stille kracht bij de totstandkoming van de wisselten-
toonstellingen, naast de reguliere beheer en behoud 
activiteiten die zij samen met de collectiebeheervrij-
willigers uitvoeren ten behoeve van de vaste collectie. 

Ook voor collectiebeheer was fotografie een van de 
speerpunten in 2019. Zo konden de Musea Zutphen 
dankzij een subsidie via Collectie Gelderland deelne-
men aan een digitaliseringsproject uitgevoerd door 
Picturea. Hierdoor konden 3.000 2D objecten worden 
gedigitaliseerd, bestaande uit 2.700 foto’s, waaronder 
1.250 glasnegatieven uit de collectie Zeijlemaker. Ook 
uit de Collectie Cartografie zijn 281 documenten ge-
digitaliseerd. Ook de 15 grootformaat atelierfoto’s van 
kunstfotografe Wijnanda Deroo uit de MHP-collectie 
zijn op hoge resolutie gedigitaliseerd. Deze 3.000 
objecten zullen vanaf 2020 te zien op de website van 
Collectie Gelderland, nadat zij eerst handmatig ge-
koppeld worden in het registratiesysteem en verder 
ontsloten worden.

In 2019 is een flinke inhaalslag gemaakt met verwer-
king van de collectiebeheergegevens. Alle langdurige 
bruikleencontracten zijn gescand en gekoppeld aan 
Adlib. Ook zijn alle objecten die in de afgelopen 57 
jaar met financiële ondersteuning van de Vereniging 
Vrienden Musea Zutphen zijn verworven in beeld ge-
bracht. Naar verwachting kan de inhaalslag eind 2020 
worden afgerond.

Een ander speerpunt voor 2019 was het versterken 
van de collectie en het efficiënter benutten van het 
depot door gericht ontzamelen. Dit bleek een taaie 
klus. Door administratieve hiaten uit het verleden is 
de herkomst van werken vaak lastig te herleiden, wat 
het ontzamelproces enorm vertraagd. Als een ge-
volg daarvan zijn er nog geen objecten daadwerkelijk 
afgestoten. Wel is een eerste inventarisatie gemaakt 
van de schilderijencollectie van Museum Henriette 
Polak, die op basis van de collectiecriteria in aanmer-
king komen voor afstoting. Op basis van voortschrij-
dend inzicht is besloten om het ontzamelen te star-
ten met het onder de loep nemen van de langdurige 
bruiklenen. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening 
gehouden met de LAMO-richtlijnen en de collectie-
beheer-afspraken met de gemeente.

Er zijn in 2019 diverse restauratiewerkzaamheden 
aan de collectie uitgevoerd: 

•  75 werken op papier, dit is mogelijk dankzij een  
 detacheringsovereenkomst tussen het  
 Regionaal Archief Zutphen en de Musea  
 Zutphen, waardoor expertise m.b.t. de papier 
 collectie wordt ingehuurd

•  Start 2 schilderijen uit het meerjarenproject   
 Schimmelpenninck van der Oye

•  2 schilderijen van Wim Oepts

Een bijzonder project is de restauratie van de Globe 
van Langren. Er is succesvol subsidie aangevraagd 
bij Vereniging Rembrandt waardoor de globe, die 
sinds 1608 jaar in het bezit is van de opeenvolgende 
bestuurders van Zutphen, in oude luister kan worden 
hersteld en met behulp van AV-toepassingen beter 
gepresenteerd kan worden aan (jonge) bezoekers. 

Atelier van Johan Buning gefotografeerd 
in 1990 door Wijnanda de Roo
Detail van de Globe van Langren
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Samenwerking
De samenwerking met Stichting de vijf samenwer-
kende musea (M5) is en blijft intensief. De voorbe-
reidingen voor Koele Wateren, Schatten uit het Rijks, 
vanaf 29 februari 2020 in Zutphen te zien, zijn in 2019 
begonnen. Andere samenwerkingsverbanden die in 
2019 belangrijk waren, zijn Musea in de Achterhoek, 
waar Musea Zutphen tot de regiegroep behoort, en 
Kunstlijn Oost, waarbij verschillende culturele instel-
lingen uit Oost-Nederland de handen in een slaan. 
Middels een ‘metrolijn’ zijn de verschillende instel-
lingen verbonden (fiets- en autoroutes). Met Kunst-
lijn Oost zijn de Musea Zutphen verschenen in de 
KunstKrant en er zijn gezamenlijke folders verspreid. 
Met Musea in de Achterhoek zijn de Musea Zutphen 
verschenen in Museumtijdschrift, KunstKrant en in 
radiospotjes. Daarnaast zijn er folders verspreid in 
meerdere talen.

Deelname aan landelijke evenementen zoals de Open 
Monumentendagen, de Nationale Archeologiedagen 
en de Museumkidsweek werken goed voor de Mu-
sea Zutphen. Dit is mede te danken aan de landelijke 

publiciteit en het veelzijdige programma voor jong en 
oud. Tijdens de Open Monumentendagen boden de 
Musea Zutphen muziek, een verhalentent, flits-rond-
leidingen en voor kinderen een wedstrijd ‘Monument 
bouwen met Kapla of Lego’. Dit resulteerde in ruim 
1.300 bezoekers in twee dagen. Tijdens de Natio-
nale Archeologiedagen konden liefhebbers terecht 
bij ‘Tussen Bodemschat of Schroot’ – de archeo-
logieversie van ‘Tussen Kunst en Kitsch’ – om hun 
gevonden archeologische objecten te laten ‘taxe-
ren’. Dit bleek een groot succes. Ook de exclusieve 
openstelling van het Lab Metaal en het Lab Keramiek 
van de afdeling Archeologie was een succes. Jong 
en oud stonden te dringen om een glip op te vangen 
van onze archeologische keuken. De jonge kinderen 
konden bij onze partner Erve Eme terecht om echte 
schatten op te graven en in het Stedelijk Museum 
Zutphen was de gratis speurtocht Kruip in de huid 
van de archeoloog populair, waarin kinderen op pad 
worden gestuurd met een scherf, gevonden door een 
echte archeoloog. 

1.3. Kwaliteitsontwikkeling en versterking van  
   het culturele netwerk door inzet van de   
   spilfunctie

Het tentoonstellingsprogramma en de randpro-
grammering boden ook in 2019 een directe aan-
leiding om samen te werken met diverse partijen 
binnen en buiten Zutphen, zie bijlage III. 

Op het gebied van kwaliteitsontwikkeling is veel 
aandacht besteed aan PR & marketing en publieks-
onderzoek. 

Website
In april 2019 is de nieuwe, overzichtelijke en vooral 
gebruiksvriendelijk website van de Musea Zutphen 
gelanceerd. Dit leidde direct tot een positieve waar-
dering van de bezoekers en een groei van het aantal 
website bezoeken. In vergelijking met 2018 zijn deze 
met 30% gestegen. Ook de inschrijvingen voor de 
nieuwsbrief en de volgers op social media blijven 
gestaag groeien en er is steeds meer interactie met 
deze volgers. De volgende stap is het produceren van 
meer video content.  

Marketingonderzoek
In 2019 is ook een marketingonderzoek uitgevoerd, 
dat nuttige informatie heeft opgeleverd over onze 
doelgroepen, de behoeften van bezoekers en de 
meest geschikte kanalen om hen te bereiken. 

Ook gaf het onderzoek inzicht welke sterke punten 
en kansen op korte en langere termijn benut kunnen 
worden, waaronder de ervaring met langdurige mu-
seale samenwerking, het toeristisch potentieel van 
Zutphen, vergroten van interactie tussen de musea 
en (jongere) bezoekers via social media.  In 2020 
wordt het plan van aanpak volgend uit het onderzoek 
geïmplementeerd in de dagelijkse PR & marketing 
werkzaamheden.

Branche- en publieksonderzoek
De Musea Zutphen participeren in het jaarlijkse Mu-
seana benchmarkonderzoek van de Museumvereni-
ging. Hiernaast wordt doorlopend publieksonderzoek 
uitgevoerd (eigen initiatief en door extern bureau). De 
feedback die hieruit voortkomt laat zien dat bezoe-
kers positief zijn over de collecties van de Musea Zut-
phen, de tentoonstellingen, het overige aanbod en de 
gastvrijheid. Verbeterpunten betreffen leesbaarheid 
van zaalteksten voor oudere bezoekers en meerta-
ligheid. De audiotours en folders zijn 2019 in het Duits 
en Engels verschenen. In 2020 komt de meertalige 
website online en zijn worden de (hoofd) zaalteksten 
vertaald voor onze buitenlandse bezoekers. Ook 
wordt onderzocht of de tentoonstellingsinformatie in 
meerdere talen aangeboden gaat worden.

Projectleider Gerard de Kleijn en de directeuren en 
conservatoren van M5 bezoeken het Rijksmuseumdepot
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Musea Zutphen in de media
In de promotie wordt altijd gezocht naar een goede mix tussen buitenreclame, print en online media. In 2019 
zijn de tentoonstellingen van het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak in verschillende lan-
delijke-, regionale- en lokale media verschenen. Zo kregen we free publicity in de NRC (Theodoor Heynes en de 
aquarel en Paradise Lost), Marie Claire (Paradise Lost), Museumtijdschrift (Picture this! en Jo Spier en de re-
clame), NS, Elsevier en Adformatie (Jo Spier en de reclame). Daarnaast zijn beide musea o.a. verschenen in de 
KunstKrant, See All This, Vind, MUZE, NRCV-gids, Margriet en Trouw. Ook in de regionale- en lokale- media, 
zoals de Stentor, het Contact en de Stedendriehoek is het programma van de musea veelvuldig verschenen. 
Daarnaast werd er voor elke tentoonstelling in de omgeving van Zutphen buitenreclame ingezet. Online zijn de 
musea ook goed vertegenwoordigd, de musea werden uitgelicht op verschillende websites, zoals museainde-
achterhoek.nl, seeallthis.nl, museumtijdschrift.nl, vind.nl, inzutphen.nl en nog vele andere websites. De Musea 
Zutphen verschenen op het YouTube kanaal van de Nationale Museumweek en zijn in dat kader ook versche-
nen in een NOS-item. De onlinepositie wordt in 2020 versterkt en verankert (o.a. door social media marketing 
en online marketing). Video zal een grotere rol spelen in 2020. Een speerpunt is het verdiepen van de bestaan-
de relaties met samenwerkingspartners, stakeholders en media.
Het culturele netwerk van de Musea Zutphen is niet alleen lokaal gericht. Collega culturele instellingen, de 
media en studenten en particulieren uit het hele land weten ons te vinden als het gaat om expertise met 
betrekking tot de collecties van beide musea. Hiernaast wordt het Hof van Heeckeren een aantrekkelijke 
presentatieplek gevonden. Wij zouden graag meer gelegenheid bieden aan derden om gebruik te maken van 
onze locatie en zoeken naar mogelijkheden om in samenwerking met onder andere het Hampshire Hotel, deze 
ruimte – letterlijk en figuurlijk – te creëren. 

foto/collage uit media?

1.4. Bijdrage aan andere gemeentelijke 
   strategische doelen

Als visitekaartje op het gebied van erfgoed en beel-
dende 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, bezoe-
kers en bedrijven. De Musea Zutphen staan voor 
inclusie en diversiteit. Ook als het om bezoekers gaat 
streven wij dit na. 

Onder de noemer Memorabel Museum zijn in 2019 
rondleidingen gegeven voor mensen met dementie. 
Vluchtelingen uit het AZC krijgen gratis rondleidingen 
door de Musea Zutphen en jaarlijks worden kwets-
bare doelgroepen (ouderen, gehandicapten, minder 
draagkrachtigen) uit Zutphen en hun begeleiders 
gratis ontvangen.
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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 2019) wordt gevolgd. 

Het vijftallig bestuur richt zich in navolging van het Meerjarenbedrijfsplan 2018-2021 op de volgende prioritei-
ten:

• 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 

 De taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen bestuur en directeur zijn vastgelegd in het directieregle-
ment. Het bestuur heeft in 2019 acht keer vergaderd. Terugkerende punten in de bestuursvergaderingen zijn:

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

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

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

Het bestuur evalueert zichzelf jaarlijks. Zoals in het voorwoord is toegelicht, zijn in 2019 drie bestuursleden uit 
het bestuur getreden. Per 1 januari 2020 zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.

1 Zie ook bijlage 1

De museale organisatie bestond in 2019 uit 12 vaste medewerkers (9,3 fte). Hiernaast werd gebruikt ge-
maakt van tijdelijke ondersteuning (tijdelijke contracten, inhuur, stagiaires en detachering) door 6 personen 
(2,4 fte). Het ziekteverzuim was 3,3 %. 

Om de uitvoering van ondersteunende processen te versterken zijn eind 2019 nieuwe parttime medewerkers 
geworven voor de bedrijfsonderdelen Facilitaire Zaken, Publiek & Commerciële Zaken, en PR & Marketing. 
Hiernaast is de collectiebeheercapaciteit verruimt. Zowel Collectiebeheer als Facilitaire Zaken verlenen inten-
sieve ondersteuning bij de totstandkoming van de wisseltentoonstellingen, naast de reguliere werkzaamhe-
den. 

Huisvesting
Speerpunt voor Facilitaire Zaken in 2019 was het 
uitvoeren van een risicoanalyse en het opstellen van 
een plan van aanpak voor de arbeidsomstandigheden 
in het gebouw Hof van Heeckeren. In 2020 zullen de 
genoemde risico’s worden weggenomen, of zo goed 
als mogelijk worden verkleind.
Hiernaast is een opdracht verleend aan een gespeci-
aliseerd bureau om een risicoanalyse ten aanzien van 
de gebouwbeveiliging op te stellen. Om de ambitie 
te kunnen realiseren om bijzondere tentoonstellin-
gen te maken met bruiklenen van grote musea is het 
noodzakelijk dat de bouwkundige en elektronische 
beveiliging van de museumaccommodatie hiervoor 
passend is. Hiernaast vergt het een opleidingsplan 
voor met name de front-office.

In het kader van de in 2018 aangekondigde noodza-
kelijke aanpassingen van het gebouw om het functio-
neler te maken zijn in de wisseltentoonstellingsruimte 
op de eerste verdieping nieuwe verschuifbare pre-
sentatiewanden geïnstalleerd. Deze wanden bieden 
meer mogelijkheden om de ruimte flexibel in te rich-
ten. In 2020 worden soortgelijke wanden geïnstal-
leerd op de begane grond.

Een ernstig zorgpunt betrof en betreft de klimaatbe-
heersing in het museumgebouw en in de nieuwbouw. 
De gewenste waardes in de relatieve luchtvochtig-
heid (RV) en temperatuur (T) in de wisseltentoonstel-
lingszalen werden begin 2019 nog niet behaald. Dit is 
een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van 
bruiklenen. In 2019 zijn er nieuwe stappen gezet om 
de streefwaardes te kunnen halen. Er is een tijde-
lijke werkgroep opgericht om met de verschillende 
betrokken partijen tot een oplossing te komen. Na 
analyse van het GBS en klimaatmetingen op zaal 
en in het depot zijn er aanpassingen gedaan aan de 
klimaatinstallaties en op zaal. Resultaat eind 2019: 
strakkere bandbreedte T & RH in de wisseltentoon-
stellingszalen. Het binnenklimaat in de rest van het 
museum wordt uitvoerig gemonitord en geanaly-
seerd om daar ook tot een constanter klimaat te kun-
nen komen. Er moet echter een vol jaar (alle seizoe-
nen van 2020) gemonitord worden om er zeker van 
te zijn of de aanpassingen daadwerkelijk voldoen. Ook 
moeten de instellingen nog worden gedigitaliseerd 
en extra software worden geschreven. Dat gebeurt in 
2020.

2.2. Organisatie
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In 2005 en 2010 verdubbelde het aantal vrijwilligers 
van de Musea Zutphen - in veel opzichten ons echte 
goud - van 25 naar 50 en van 50 naar 100. In 2005 
was de depotverhuizing reden om een oproep voor 
vrijwilligers te plaatsen in 2010 waren dat de bezui-
nigingen. Beide keren lieten de inwoners van Zut-
phen en omstreken zich niet onbetuigd; de bereid-
heid om de musea te steunen was groot. 

Veel van deze vrijwilligers zijn nog steeds werkzaam 
voor de musea. Zij zijn nog even loyaal en tot onder-
steuning bereid, maar de jaren beginnen te tellen. 
Gezondheidsklachten en/of mantelzorgtaken zijn 
steeds vaker redenen om met het werk te moeten 
stoppen. Vaak met pijn in het hart van beide kanten. 
Op sommige bedrijfsonderdelen begint de veelal 
natuurlijke terugloop te wringen. Zeker wanneer met 
het vertrek van een vrijwilliger ook een ingewerkte 
kracht met specifieke vaardigheden verdwijnt. Dat 
geldt in het bijzonder voor Facilitaire Zaken en Col-
lectiebeheer. Nieuwe vrijwilligers moeten geworven, 

getraind, of opgeleid worden. Dat vergt tijd en extra 
inspanningen van de museumstaf. Om geen hiaat 
in de werkzaamheden te laten ontstaan, is daarom 
besloten om de professionele capaciteit uit te breiden 
en om in 2020 actief en specifiek vrijwilligers te gaan 
werven. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijk-
heid om vrijwilligers te ‘delen’ met andere culturele en 
erfgoedorganisaties.

2.4. Vrienden
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 bij-
dragen

• Het bevorderen van educatieve activiteiten

Zie voor meer aanwinsten die mogelijk gemaakt zijn dankzij de steun van de VVMZ bijlage V.

2.3. Vrijwilligers
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Bij het opstellen van het jaarwerkplan 2020 ver-
heugden wij ons op de tweede editie van de M5 Vier 
Elementen tentoonstelling. Koele Wateren, schatten 
uit het Rijks, beloofde veel goeds gezien de positieve 
resultaten van het Westfries Museum waar de ten-
toonstelling in première ging. Ook de tentoonstelling 
Carasso & Fabre, beeldenmakers van Sonsbeek, die 
een meerjarige samenwerking met de Internationale 
Beeldententoonstelling Sonsbeek in Arnhem moest 
inluiden, bood veel mogelijkheden om extra cultuur-
toeristen naar Zutphen te trekken. En twee heel 
verschillende jubilea – 75 jaar bevrijding en 75 jaar 
Hollandse Aquarellistenkring – hebben alles in zich 
om de eigen collectie en het werk van interessante 
makers te tonen. Inmiddels (juli 2020) is het tentoon-
stellingsprogramma 2020-2021 noodgedwongen 
aangepast en proberen wij zoveel mogelijk van de 
ambities overeind te houden. Duidelijk is dat wij van-

wege de coronamaatregelen niet de bezoekersaan-
tallen zullen gaan halen waarop wij hebben gehoopt. 
Dat laat onverlet dat wij er alles aan zullen doen om in 
ieder geval op artistiek niveau er alles aan zullen doen 
om een aantrekkelijk en afwisselend programma te 
maken voor onze bezoekers samen met onze part-
ners in de stad. ‘Think global, act local’ is eens te meer 
van belang. Net als de steun en coulance van onze 
financiële ondersteuners. Zaak is om het hoofd boven 
water te houden, zodat in 2021 alsnog editie 3 van de 
Vier Elementenreeks – Hoge Luchten – verwelkomd 
kan worden en wij nog beter voorbereid de connectie 
met Sonsbeek kunnen maken. Cultureel ondernemen 
kenmerkt zich door het vermogen om mee te be-
wegen en creatief te zijn. Wij zullen die capaciteit de 
komende tijd hard nodig hebben.
Onze ambities voor 2020 zijn financieel vertaald in 
onze begroting 2020. 

3. Vooruitblik 2020 

JAARREKENING
2019

Jan Fabre, De man die op het water schrijft, 2006
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2019 2018

ACTIVA
Vaste activa

Materiёle vaste activa 
Inventaris  € -  € - 

Vlottente  activa 
Vorderingen
Debiteuren (incl. Subsidie debiteuren)  € 6.692  € 3.012 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  € 21.880  € 74.337 
overige vorderingen en overlopende posten  € 73.220  € 76.659 

Voorraad   € 12.149  € 5.000 

Liquide middelen
Kas  € 3.366  € 3.090 
Bank   € 357.802  € 556.782 

Totaal activa  € 475.108  € 718.880 

Passiva
Eigen vermogen

Weerstandsvermogen  € 111.492  € 125.000 
Algemene reserve  € -  € 67.135 
Aanpassingen/verbeteringen Hof van heeckeren  € 33.131  € - 
Aankoopfonds  € 1.461  € - 

Voorzieningen  
Voorziening inventaris kantoor en musea  € 97.000  € 48.500 
Voorziening onderhoudskosten  € 23.860  € 16.000 

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten  € 24.609  € 50.745 
Vooruitontvangen bijdrage “Het Spirituele Verhaal “  € 79.000  € - 
Schulden t.z.v. belastingen en premies van sociale verzekering  € 32.644  € 23.546 
Schulden ter zake van pensioenen  € 9.277  € 90.584 
Overige schulden   € 62.634  € 297.370 

Totaal passiva  € 475.108  € 718.880 

Stichting Musea Zutphen
Balans per 31-12-2019 na resultaatbestemming
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Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Debet Credit  Debet  Credit  Debet  Credit 

Opbrengsten 
Entreegelden Kassa  € 230.793  € 230.700  € 277.360 
Arrangementen en activiteiten  € 16.345  € 22.500  € 6.421 
Museumwinkel  € 60.390  € 68.520  € 63.228 
Verhuur  € 10.927  € 7.200  € 8.896 
Onderwijs  € 12.245  € 5.000  € 15.036 
Bijdragen derden  € 32.820  € 14.000  € 10.511 
Overige bijdragen  € 11.509  € -  € 6.669 
Schenkingen en legaten  € 2.000  € -  € - 
Totaal eigen opbrengsten  € 377.029  € 347.920  € 388.120 

Subsidie gemeente Zutphen  € 1.050.766  € 1.050.766  € 1.027.479 

Totale opbrengsten  € 1.427.795  € 1.398.686  € 1.415.600 

Kosten
Personeelskosten  € 720.683  € 661.000  € 644.235 
Huisvestingskosten  € 340.435  € 350.000  € 341.951 
Kosten bedrijfsvoering  € 141.311  € 169.400  € 154.232 
Tentoonstellingen  € 60.629  € 40.100  € 52.856 
Collectiebeheer  € 81.025  € 59.200  € 46.893 
Educatie  € 20.275  € 16.000  € 16.769 
PR en Marketing  € 80.202  € 73.300  € 59.115 
Winkel  € 34.370  € 30.000  € 34.164 

Totale kosten  € 1.478.930  € 1.399.000  € 1.350.215 

Bijzondere baten en lasten  € 5.084  € -  € 1.397 
Rentebaten  € 353 

Resultaat  € -46.051  € -314  € 67.135 

Resultaatbestemming 2019 2018
Weerstandsvermogen  € -13.508  € - 
Algemene reserve  € -7.135  € 7.135 
Bestemmingsreserver aanpassingen/verbeteringen Hof van heeckeren  € -16.869  € 50.000 
Bestemmingsreserve aankoopfonds  € -8.539  € 10.000 

 € -46.051  € 67.135 

Staat van baten en lasten 2019
Stichting Musea Zutphen
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Met ingang van 2018 heeft de gemeente Zutphen de 
tot dan toe gemeentelijke musea, het Stedelijk Muse-
um Zutphen en Museum Henriette Polak, onderge-
bracht bij de zelfstandige Stichting Musea Zutphen. 
De stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie 
van de musea.
 
De jaarrekening is opgesteld conform “RJk C1 Kleine 
organisaties zonder winststreven”, de WNT en de 
subsidievoorwaarden van de gemeente Zutphen. 
Voor de uitvoering van de Wet normering  bezoldi-
ging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector 
(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Be-
leidsregel toepassing WNT en deze als normenkader 
bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
 
Als begroting is de door het bestuur vastgestelde be-
groting gebruikt. Daar waar tussentijds bij bestuurs-
besluit 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 waar-
dering 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 ba-

ten 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 schattin-
gen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn 
op de toepassing van grondslagen, de gerappor-
teerde 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 gevol-
gen 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 eco-
nomische levensduur. In onderhavige jaarrekening is 
hier nog geen spraken van. Voorraden zijn gewaar-
deerd tegen historische kostprijs. Bij de waardering 
van de voorraden is rekening gehouden met op de 
balansdatum opgetreden waarde verminderingen. 
Ten aanzien van vorderingen wordt de oninbaarheid 
op basis van individuele beoordeling van de inbaar-
heid van de vorderingen bepaald.

Een overschot of tekort over een boekjaar wordt toe-
gevoegd of onttrokken aan de reserves en fondsen. 
Binnen het eigen vermogen worden geoormerkte 
reserves en bestemmingsfondsen aangehouden 
voor middelen waaraan een specifieke bestemming is 
gegeven. 
De baten en lasten met betrekking tot deze bestemde 
middelen worden in de staat van baten en lasten ver-
werkt. Het saldo wordt via de resultaatbestemming 
toegevoegd of onttrokken aan geoormerkte reserves 
en de bestemmingsfondsen. Het saldo van de be-
stemmingsfondsen bestaat uit de geoormerkte mid-
delen welke per balansdatum nog niet zijn besteed.
Algemene reserves zijn reserves en fondsen vrij te 
besteden zijn door Stichting Musea Zutphen.
 
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 in 2019 
met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 gerea-
liseerd.  Per jaareinde zijn alle verschuldigde premies 
als verplichting op de balans opgenomen. 
 
De subsidie van de gemeente Zutphen wordt over 
2019 pas definitief vastgesteld nadat de door het be-

stuur en de accountant goedgekeurde jaarrekening 
over 2019 is overlegd.  
In onderhavige jaarrekening wordt de subsidie, con-
form de voorlopige subsidiebeschikking geheel als 
bate verwerkt.

Stichting Musea Zutphen  
Toelichting op de gehanteerde grondslagen 
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Activa / Vlottende activa 2019 2018

Overige vorderingen en overlopende posten  € 73.220 € 76.659
  - Museumkaart december 2019 en toeslag 2019  € 51.602 

  - Overige overlopende posten  € 21.618 

 € 73.220 

Passiva / Eigen vermogen 

Weerstandsvermogen  € 111.492 € 125.000
Stand weerstandsvermogen op 1 januari 2019  € 125.000 

Resultaat na resultaatbestemming t.l.v. weerstandvermogen  € -13.508 

Stand weerstandsvermogen op 31 december 2019  € 111.492 

Algemene Reserve   € - € 7.135
Stand algemene reserve op 1 januari 2019  € 7.135 

Resultaatbestemming t.l.v. algemene reserve  € -7.135 

Stand algemene reserve op 31 december 2019  € - 

Bestemmingsreserve aanpassingen/verbeteringen 
Hof van Heeckeren  € 33.131 € 50.000
Stand bestemmingsreserve op 1 januari 2019   € 50.000 

Uitgevoerde verbeteringen Hof van Heeckeren 2019  € 16.869 

Stand bestemmingsreserve op 31 december 2019   € 33.131 

Bestemmingreserve aankoopfonds  € 1.461 € 10.000
Stand bestemmingsreserve op 1 januari 2019   € 10.000 

Aanschaf 2019: Bronzen Wolk  € 1.350 

Aanschaf 2019: 11 foto’s en miniatuur  € 189 

Aanschaf 2019: 17 aquarellen  € 1.000 

Aanschaf 2019: bijdrage aan 9 schilderijen*  € 6.000 

Stand bestemmingsreserve op 31 december 2019   € 1.461 

*Stichting Vrienden Musea Zutphen hebben 
de overige 50% bijgedragen

Toelichting op de balans per 31-12-2019
Stichting Musea Zutphen 2019 2018

Voorzieningen 

Voorziening inventaris kantoor en musea  € 97.000 € 48.500
Stand reserve op 1 januari 2019  € 48.500 

Dotaties 2019 voor inventaris kantoor en werkplaats  € 10.500 

Dotaties 2019 voor inventaris museum  € 38.000 

Onttrekkingen 2019  € - 

Stand reserve op 31 december 2019  € 97.000 

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  € 23.860 € 16.000
Stand reserve op 1 januari 2019  € 16.000 

Dotaties 2019 onderhoudskosten  € 16.000 

Onttrekkingen 2019  € 8.140 

Stand reserve op 31 december 2019  € 23.860 

De reserve en dotatie voor onderhoudskosten is gebaseerd 
op het 10-jarig onderhoudsplan (MJOP) 

Passiva / Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bijdrage “Het Spirituele Verhaal “  € 79.000 € 0

In 2019 heeft de gemeente Zutphen een bijdrage gestort t.b.v. het 
project “Het Spirituele Verhaal”. Het bedrag is vooruit ontvangen, 
het project zal naar verwachting in 2020 worden uitgevoerd. 

Toelichting overige schulden:   € 62.634 € 297.370
Reservering vakantiegeld, EJU, nabetaling cao  € 20.248 

Reservering verloftegoed  € 5.879 

Overlopende posten  € 36.507 

 € 62.634 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
De musea zijn gevestigd in het Hof van Heeckeren. 
De stichting huurt de accommocatie van de gemeente Zutphen. 
De gemeente en de stichting hebben afspraken gemaakt over 
de huurprijs, het onderhoud en het gebruik samen met de 
afdeling Archeologie. 
Het huurcontract is aangegaan voor de duur van 5 jaar tot 
en met 31 december 2022 voor een jaarlijkst
te indexeren bedrag van € 143,961,-- exclusief btw (prijspeil 2019). 

(na resultaatbestemming)
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Realisatie 
2019

Begroting 
2019 Verschil Realisatie 

2018
Opbrengsten  

Entreegelden Kassa € 230.793 € 230.700 € 93 € 277.360
Arrangementen en activiteiten € 16.345 € 22.500 € -6.155 € 6.421

De inkoopkosten voor “Arrangementen en activiteiten” bedragen in 2019 € 3.750,-- waardoor er sprake 
is van een netto omzet van € 12.595. In 2019 is een gewijzigde verdeling toegepast over “Arrangemen-
ten en activiteiten” enerzijds en “Onderwijs” anderzijds. Daardoor is vergelijking met de jaarcijfers 2018 
niet één op één mogelijk. Op basis van nadere analyse is in 2018 voor “Arrangementen en activiteiten” 
sprake van een netto omzet van € 10.744.     

Museumwinkel € 60.390 € 68.520 € -8.130 € 63.228
Verhuur € 10.927 € 7.200 € 3.727 € 8.896
Onderwijs € 12.245 € 5.000 € 7.245 € 15.036

Er zijn meer onderwijsactiviteiten uitgevoerd dan vooraf begroot. Tegenover deze hogere opbreng-
sten staan tevens hogere kosten bij de post Educatie t.b.v. de inzet van rondleiders ad circa € 6.000. 
In 2019 is er sprake van een netto omzetverlies van  € 8.030. In 2018 was de post Onderwijs deels 
verantwoord onder Educatieve activiteiten en deels onder arrangementen. In 2019 is een gewijzigde 
verdeling toegepast over “Arrangementen en activiteiten” enerzijds en “Onderwijs” anderzijds. Daardoor 
is vergelijking met 2018 niet één op één mogelijk. Op basis van nadere analyse is in 2018 voor “Onder-
wijs” sprake van een netto omzetverlies van € 7.556.        

Bijdragen derden € 32.820 € 14.000 € 31.420 € 10.511

Van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen is een bijdrage ontvangen ten behoeve van aankoop van 
nieuwe collectie ter hoogte van € 6.000. Tevens is een bijdrage ontvangen voor de kosten in het kader 
van de M5 samenwerking t.b.v. de tentoonstelling Koele Wateren. 

Overige bijdragen € 11.509                     € - € 11.509 € 6.669

De overige bijdragen betreffen onder meer advertentieopbrengsten van het Jo Spier – magazine en 
bijdragen voor foto opdrachten.   

Schenkingen en legaten € 2.000                     € - € 2.000                  € -     

Totaal eigen opbrengsten € 377.029 € 347.920 € 29.109 € 388.120

Subsidie gemeente Zutphen € 1.050.766 € 1.050.766 € 1.027.479

Totale opbrengsten € 1.427.795 € 1.398.686 € 29.109 € 1.415.600

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019
Stichting Musea Zutphen

Realisatie 
2019

Begroting 
2019

Verschil 
2019 

Realisatie 
2018

Kosten
Personeelskosten € 720.683 € 661.000 € -59.683 € 644.235

De personele kosten zijn in 2019 hoger dan begroot onder meer door de keuze om minder externe inhuur in 
te zetten en juist in loondienst de werkzaamheden uit te laten voeren. Dit resulteert onder meer door lagere 
kosten bij bedrijfsvoering (advieskosten) en collectiebeheer. Hieronder is de onderverdeling van de perso-
neelskosten weergegeven:

Realisatie 2019 Realisatie 2018
a) Lonen en salarissen  € 527.907   € 481.644
b) Pensioenen  € 75.500   € 76.435
c) Sociale lasten  € 89.820   € 66.102
d) Overige personeelskosten  € 27.456   € 20.054

 € 720.683   € 644.235

Huisvestingskosten € 340.435 € 350.000 € 9.565 € 341.951

De energiekosten zijn bijna 22k lager dan begroot. In 2018 was er nog geen eindafrekening ontvangen en 
was er geen doorberekening van kosten voor de afdeling Archeologie opgenomen. In 2019 is er over beide 
jaren een eindafrekening ontvangen en zijn de kosten doorberekend. Ter zake de bestemmingsreserve “Aan-
passingen Hof van Heeckeren” is een bedrag ad € 16.869,-- uitgegeven welke via de resultaatbestemming 
uit de betreffende reservering wordt onttrokken. 

Kosten bedrijfsvoering € 141.311 € 169.400 € 28.090 € 154.232

De advieskosten en de post onvoorzien is ingezet voor de dekking van hogere personeelskosten. Er is bewust 
gekozen om minder extern in te huren en de werkzaamheden in loondienst uit te laten voeren. Er zijn op de 
post bestuurskosten € 16.803 hogere kosten gemaakt dan begroot i.v.m. begeleiding, advisering en coaching 
van het bestuur.  

Tentoonstellingen € 60.629 € 40.100 € -20.529 € 52.856

De hogere kosten worden veroorzaakt door de bijdrage aan de M5 samenwerking t.b.v. de tentoonstelling 
Koele wateren. Deze bijdrage wordt gedekt door de bijdrage van de BGL die verwantwoord is onder de post  
“Bijdragen derden”.  

Collectiebeheer € 81.025 € 59.200 € -21.825 € 46.893

De overschrijding van de begroting betreft de aankoop van collectie die deels gedekt wordt door een bijdrage 
van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen (zie ook bijdragen derden) en deels uit het aankoopfonds dat bij 
de verdeling van het resultaat van 2018 is gevormd. Via de resultaatbestemming zal een bedrag ad 
€ 8.539,-- uit het aankoopfonds worden onttrokken. 
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Realisatie 
2019

Begroting 
2019

Verschil 
2019 

Realisatie 
2018

Educatie € 20.275 € 16.000 € -4.275 € 16.769
PR en Marketing € 80.202 € 73.300 € -6.902 € 59.115

De overschrijding van de begroting wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor 
paid publicity. De begrote advieskosten zijn ingezet voor het uitvoeren van een marketingon-
derzoek. 

Winkel € 34.370 € 30.000 € -4.370 € 34.164

Net als in 2018 zijn in deze kosten ook de kosten voor arrangementen verantwoord. Het gaat 
om € 3.750. 

Totale kosten € 1.453.521 € 1.399.000 € -54.521 € 1.350.215

Bijzondere baten en lasten € 5.084 € 5.084 € 1.397

Betreft onder meer nagekomen baten inzake doorberekening van kosten t.l.v. de afdeling Archeologie van 
de gemeente Zutphen over 2018. De doorberekening van kosten over 2019 is reeds in de exploitatie 
opgenomen.  

Rentebaten € 353

Resultaat € -46.051 € -314 € -45.737 € 67.135

Rekening  2018 Rekening  2019 Begroting  2020

Opbrengsten

Entreegelden € 277.360 € 230.793 € 310.200

Arrangementen en overig € 13.090 € 16.345 € 24.500

Museumwinkel € 63.228 € 60.390 € 60.000

Verhuur € 8.896 € 10.927 € 10.000

Educatieve activiteiten € 15.036 € 12.245 € 7.500

Bijdragen derden € 10.511 € 32.820 € 14.000

Overige bijdragen € 13.509

Totaal eigen opbrengsten € 388.121 € 377.029 € 426.200

percentage eigen opbrengsten 27,4% 26,4% 28,5%

Subsidie Gemeente Zutphen € 1.027.479 € 1.050.766 € 1.065.477

Totale opbrengsten € 1.415.600 € 1.427.795 € 1.491.677

Kosten

Personeelskosten € 644.235 € 720.683 € 756.800

Huisvestingskosten € 341.951 € 340.435 € 360.639

Kosten bedrijfsvoering € 154.232 € 141.311 € 174.980

Tentoonstellingen € 52.856 € 60.629 € 45.100

Collectiebeheer € 46.893 € 81.025 € 39.941

Educatie € 16.769 € 20.275 € 7.500

Museumwinkel € 59.115 € 34.370 € 30.000

Arrangementen € 15.250

PR& marketing € 34.164 € 80.202 € 61.000

Totale kosten € 1.350.215 € 1.478.930 € 1.491.210

Bijzondere baten en lasten € 1.750 € 5.084

Exploitatieresultaat € 67.135 -€ 46.051 € 467

mutatie bestemmingsreserves -€ 60.000 € 25.408 € 0

Resultaat na bestemming € 7.135 -€ 20.643 € 467

Toelichting
De belangrijkste bijgestelde ramingen in de begroting 2020 zijn de entreegelden en de personeelskosten.

Entreegelden
Naar aanleiding van het uitgevoerde marketingonderzoek in 2019 heeft het bestuur besloten om de entreeta-
rieven meer marktconform te maken, waarbij zowel gekeken is naar de gehanteerde tarieven van musea in de 
regio als van vergelijkbare musea in het land. 

Na Lage landen in 2018 vindt in 2020 de tweede aflevering uit de Vier Elementenreeks plaats Koele Wateren, 
Schatten uit het Rijks.  We verwachten met deze tentoonstelling meer bezoekers te trekken dan in 2019.

Personeelskosten: 
Om onze ambities waar te kunnen maken en het verloop van vrijwilligers op te kunnen vangen  hebben we de 
personele capaciteit op de onderdelen Collectiebeheer, Publiek & Commerciële Zaken, Facilitaire Zaken en PR 
& Marketing uitgebreid. Daarnaast leiden CAO- wijzigingen tot hogere vaste personeelslasten.

Begroting 2020
Stichting Musea Zutphen
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan:  het Bestuur van Stichting Musea Zutphen (Stedelijk Museum Zutphen en 

Museum Henriette Polak)

A. Verklaring over de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Musea Zutphen (Stedelijk Museum 

Zutphen en Museum Henriette Polak) te Zutphen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Musea Zutphen 

(Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak) per 31 december 2019 en 

van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-

Richtlijn RJk C1 Kleine Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij of 

krachtens de WNT. 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de staat van baten en lasten over 2019; 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle 

van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Musea Zutphen (Stedelijk Museum Zutphen en 

Museum Henriette Polak) zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel j 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening 

dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn RJk C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJk C1 

Kleine Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij of krachtens de WNT. In 

dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat 

is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 

toelichten in de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een 

hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 

tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden en ethische voorschriften, de 

onafhankelijkheidseisen en het Controleprotocol WNT. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 

risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 

fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 

met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 

spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 

bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 

een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 

daarin opgenomen toelichtingen; 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen.  
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

Zwolle, 17 juli 2020

Van Ree Accountants 

w.g.

R. van der Weerd RA MSc
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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 (tot november 2019)
Marijke Tuitert, Publiek en Commerciële Zaken 
Cecilia de Vries, Publiek en Commerciële Zaken 
Hiske Kremer, Publiek en Commerciële Zaken (vanaf mei 2019)

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 voor beroepsopleidingen in 
de richtingen grafische vormgeving, communicatie en marketing en collectiebeheer. In 2018 is een leerwerk-
plaats PR & Marketing geboden aan:

Lotte de Jong: feb – juni 2019, Cibab, Mediavormgever
Beau Ritsma: april – juni 2019, ROC A12, Marketing & Communicatie
Nikki Zweden: aug 2019 – feb 2020, Rijn IJssel, Art & Design
Sanne Wichman: sept 2019 – jan 2020, Aventus, Mediavormgever

Vrijwilligers
In 2019 waren 86  vaste vrijwilligers actief voor de musea. De vrijwilligers vertegenwoordigen een capaciteit van 
14,3 fte.

De 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, activiteiten& front-office
 7.Rondleidingen/educatie
 8.Gastvrouwen/-heren (balie/winkel/suppoosten)
 9.Publieksgroep

Technische ondersteuning & onderhoud
 10.Facilitaire zaken/techniek
 11.Tuin

BIJLAGE I – BESTUUR EN ORGANISATIE
De Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen (erfgoed) en Museum Henriette Polak (kunst) worden 
geëxploiteerd door de zelfstandige rechtspersoon Stichting Musea Zutphen, die een meerjarige subsidierela-
tie 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 2019.

Bestuur: 
Andries Mulder, voorzitter (tot 1 juni 2019)
Bernadette Lohuis, Secretaris (tot 31 december 2019)
Jan Blaak, Penningmeester
Gerdien Verschoor, lid (tot 1 juni 2019)
Tom van Beurden, lid (voorzitter vanaf 1 juni 2019)

Het bestuur ontvangt een vergoeding voor vacatiegeld van max. € 750,- per jaar voor de voorzitter en max. 
€ 600,- per jaar voor bestuursleden. Daarnaast worden onkosten vergoed op basis van werkelijk gemaakte 
kosten. In 2019 zijn aanvullende vergoedingen voor vacatiegeld verstrekt vanwege aanvullende inzet van de 
bestuursleden.

v.l.n.r.:  Gerry Hondelink, Marieke de Jongh, Tiana Wilhelm, Christiaan te Strake, Hiske Kremer, Ingeborg van Dijk, 
 Fred Wiersma, Anne Stolwijk, Cecilia de Vries, Jolanda Calot, Anita Kuipers, Lian Jeursissen, Marijke Tuitert 
 en Bim van Dijk
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BIJLAGE III – SAMENWERKINGSPARTNERS 2019

Lokaal

• Vereniging Vrienden Musea Zutphen
• Erfgoedcentrum Zutphen (Archeologie, Archief, Monumentenzorg & Musea)
• Zutphens Directieoverleg Cultuur en Kunst (Zudocku, vijf culturele basisinstellingen)
• Cultuurhistorisch Platform Zutphen (ChiPZ)
• Hampshire hotel Gravenhof
• Stichting Promotie Zutphen/VVV 
• Kunstenaars (professioneel en amateur)
• Basisonderwijs (Cultuurconvenant Zutphen)
• Voortgezet onderwijs: Baudartius College, Vrijeschool Zutphen, Het Stedelijk en Isendoorn College
• Stichting Zutphen: Doen!/Worldpress Photo Zutphen
• Fotografencollectief ‘De Zutphense’
• Zoom-in-Zutphen Fotoclub 
• Erve Eme
• Jazz & So
• Stichting Dichter bij Zutphen
• Stichting Walburgiskerk Zutphen
• Zutphense media en bedrijfsleven divers

Provinciaal/Regionaal

• Erfgoed Gelderland
• Gelderland Grensland
• Hanzesteden Marketing 
• Musea Achterhoek
• Kidsgeluk in de Achterhoek 
• Stichting Achterhoek Toerisme
• Kunstlinie Oost – Musea Zutphen, Museum MORE, Het Kunstgemaal, Kunstvereniging Diepenheim, 
      Museum No Hero en Kunstenlab

Landelijk

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

• Rijksmuseum
• Vrije Academie
• Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
• Platform Cultuur Locaties

En particuliere en private bruikleengevers, landelijk, regionaal en lokaal

BIJLAGE II - TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA 2019

Stedelijk Museum Zutphen

• Zutphense Uitblinkers – t/m 7 april 2019
• Picture this! - Schrijven met licht  - 27 april t/m 1 september 2019
• Verleiden met een glimlach, Jo Spier en de reclame – 21 september 2018 t/m 9 februari 2019

Museum Henriette Polak


• Theodoor Heynes, aquarellist – t/m 24 maart 2019
• Schitteren door afwezigheid – 6 april t/m 23 juni 2019
• Paradise Lost – 6 juli t/m 22 september 2019
• Alle dagen Kunst – 12 oktober 2019 t/m 9 februari 2020

Hiernaast werd voor de derde keer de tentoonstelling 

• Eind Goed – 21 t/m 30 juni 2019
Georganiseerd met werk van eindexamenkandidaten van het Baudartius College, Vrijeschool Zutphen, Het 
Stedelijk en Isendoorn College.

ZO 30 JUNIZA 22 T/M

60 werkstukken beeldende vorming
Baudartius - Het Stedelijk - Isendoorn - Vrije School

examenexpositie 2019
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BIJLAGE V – AANWINSTEN 2019

Schenkingen:

• 4 werken van Ad Gerritsen, schenking mevrouw M. Gerritsen 
• 2 porseleinen kop en schotel met afbeeldingen van Zutphen, schenking mevrouw Schrader-Brink
• Schetsboek B. Ch. Jolink, schenking mevrouw B. Jansen
• Ingekleurde foto van de Berkel door Zeijlemaker, schenking de heer E.R.E. Flameling
• Schedel steppenwisent, schenking de heer R. Wieliga
• Ruggenwervel mammoet, schenking de heer R. Wieliga
• Bijbel Ida Gerhardt, schenking mevrouw J.L. De Boer
• 3 portretten door Heynes, schenking uit collectie Schwarz
• 1 x aquarel Heynes, schenking de heer G.H. Heida
• 4 werken door Sonja Toebes, schenking de heer J. Leeflang
• 7 werken van Henri de Haas, schenking mevrouw S. Legêne
• 9 aquarellen door Jo Spier, schenking door de heer P.C. Hendriks

Legaten: 


• Houtsnede van W. Schönfeld, legaat de heer R. van Dam
• Tekening door W. Wansink, legaat de heer R. van Dam

Aankopen met dank aan de Vereniging Vrienden Musea Zutphen:

• 3x aquarel door Th. Heynes, aankoop collectie Schwarz
• 2x aquarel Kees Verwey, aankoop collectie Schwarz
• Schilderij door Th. Kurpershoek  aankoop collectie Schwarz
• Aquarel Theodoor Heynes, aankoop mevrouw K. Heynes
• Zilveren spoelkom, aankoop  de heer P. Rauch

Eigen aankopen Musea Zutphen:

• 11 foto’s Jo Spier  
• Album amicorum voor Otto B. de Kat, aankoop de heer B. Borkus
• Miniatuurzilver Hollandia, aankoop mevrouw K. Oosterink
• Sculptuur ‘Wolk’ door Nel van Lith, aankoop van de kunstenaar

BIJLAGE IV – BRUIKLENEN 2019

Langdurige bruiklenen inkomend:

• Portret van Kees Verwey door M. Andriessen, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
• Portret van M. Andriessen door K. Verwey, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Kortdurende inkomende bruiklenen:

Er zijn bruiklenen verstrekt ten behoeve van de tijdelijke tentoonstellingen:

• Picture this!
• Verleiden met een glimlach
• Schitteren door afwezigheid
• Paradise Lost
• Alle dagen kunst

Langdurende uitgaande bruiklenen: 


• Kasteel Hackfort, 24 objecten - Conservator Christiaan te Strake en Collectiebeheerder Marieke de 
Jongh hebben samen met Natuurmonumenten het kasteel opnieuw ingericht. 

• Museum STAAL, 2 objecten

Kortdurende uitgaande bruiklenen: 

Lokaal

• Praktijkschool Zutphen, i.h.k.v. Gouden Pop Up Museum Museumweek, 66 objecten 
• Regionaal Archief Zutphen, i.h.k.v. Open Monumentendag 2019, 15 objecten
• Geelvinck Muziek Museum, 1 object
• Doopgezinde Gemeente Zutphen, 2 objecten

Landelijk


• Museum Kasteel Wijchen, 2 objecten
• Museum de Fundatie, Zwolle, 4 objecten
• CODA, Apeldoorn, 1 object

Internationaal


• Reichstadtmuseum, Rothenburg ob der Tauber (D), 1 object



5756

BIJLAGE VI - NEVENFUNCTIES BESTUUR EN DIRECTIE 

Bestuur:

Tom van Beurden: Eigenaar TBd52 – interimwerkzaamheden Bedrijfsvoering, Procesbegeleiding en 
   Projectimplementatie
   Bestuurssecretaris Best Practice Price Foundation 
Jan Blaak:  Strategisch financieel adviseur gemeente Apeldoorn
Bernadette Lohuis: Saxion liaison officer at Novel-T
Andries Mulder: Voorzitter college van bestuur VCO Oost-Nederland 
Gerdien Verschoor: Directeur Codart (tot maart 2019)

Directie:

Tiana Wilhelm:  Voorzitter Stichting De vijf samenwerkende musea in Nederland (M5)
   Voorzitter Stichting Dichter bij Zutphen
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COLOFON

Vormgeving:  Taff (Tom  Affourtit) 
Foto credits: PR & Marketing Musea Zutphen
  ING Collectie
  Jorrit Lousberg 
  Fondation Linda et Guy Pieters
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