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♪ Museum Speelklok, opgericht in 1956, ontvouwt een magische 
muziekwereld van zelfspelende muziekinstrumenten waaronder 
speelklokken, speeldozen, orchestrions, snaarinstrumenten en 
draaiorgels. De cultuur- en sociaalhistorische achtergrond, de muziek, 
beweging en techniek worden op unieke wijze belicht. De collectie 
wordt met zorg en professionele kunde onderhouden, gerestaureerd 
en uitgebreid. Daarnaast wordt ook de vakkennis behouden voor de 
toekomst door het opleiden van restauratoren. De collectie is 
inmiddels de grootste ter wereld die de volledige periode dekt van de 
eerste zelfspelende muziekinstrumenten uit de late Middeleeuwen tot 
aan het heden ♪ 
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VOORWOORD 
 
In het jaar 2013 hoopten wij al de vruchten te kunnen plukken van 
de realisatie van het eerste deel van de Museum Expeditie in 
december 2012. Helaas bleek dit niet zo eenvoudig.  
 
De eerste helft van 2013 stond voornamelijk in het teken van de 
realisatie van het tweede deel van de herinrichting; het voltooien 
van de Museum Expeditie, het realiseren van een nieuw vrij 
toegankelijk café met terras, een nieuw entreegebied met winkel en 
een ruimte voor wisseltentoonstellingen. De meeste musea sluiten 
tijdens een dergelijke grootscheepse herinrichting, Museum 
Speelklok niet. Een gigantische klus voor ons kleine team, maar wel 
een klus die wederom binnen de afgesproken tijdsduur en budget 
werd afgerond. Het resultaat mag er zeker zijn.  
In deze hele periode was de ingang van het museum aan de 
Buurkerkhofzijde en was er een tijdelijke oplossing voor de 
museumwinkel en het café. Dit heeft de omzet geen goed gedaan. 
2013 was ook het jaar van het opzetten van een nieuwe 
marketingstrategie met focus op de kerndoelgroepen, het jaar van 
het afbreken van een gloednieuw terrasvlonder, het jaar van het 
opnieuw inrichten van een organisatie die optimaal kan profiteren 
van de commerciële mogelijkheden die het museum te bieden heeft. 
Dat laatste vraagt een veranderingstraject waarvoor geduld nodig 
is. Terugkijkend had dit proces meer voorbereiding mogen krijgen.  
Ook de tweede helft van 2013 liet geen grote financiële successen 
zien, behalve natuurlijk de duidelijke stijging in de bezoekcijfers na 
de opening van de tentoonstelling “Cheers!, cafémuziek in de 
Roaring Twenties”. Het was niet voldoende om de cijfers groen te 
laten kleuren, maar het gaf wel aan dat de gekozen koers de juiste 
is. Uit de publieksonderzoeken blijkt dat onze bezoekers het 
museum nog meer waarderen dan voor de verbouwing. De grootste 
opgave voor 2014 wordt dan ook nog meer bezoekers naar het 
museum te krijgen.  
Onze partners zijn essentieel in deze soms lastige fase van 
verandering. We zijn trots op de gigantische bijdrage van de 
BankGiro Loterij om onze ambities ook te kunnen realiseren. We zijn 
dankbaar voor de steun van onze Stichting Vrienden en voor het 
vertrouwen van de Gemeente Utrecht.  
 
Vera Carasso - Directeur 
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SUBSIDIËNTEN EN BEGUNSTIGERS VAN MUSEUM SPEELKLOK 
IN 2013 
 
Subsidiënten  
BankGiro Loterij 
Gemeente Utrecht 
 
Begunstigers 
Fentener van Vlissingen fonds 
Mien van ’t Sant fonds 
Mondriaan Fonds 
Prins Bernard Cultuurfonds, J.W. Strengers Frankfort Fonds 
Vrede van Utrecht 
Vrienden van Museum Speelklok 
VSBfonds 
 
Museum Speelklok dankt al zijn subsidiënten en begunstigers voor 
de aanzienlijke financiële bijdragen.  
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HET VROLIJKSTE MUSEUM VAN NEDERLAND 
 
In 2013 organiseerde het museum verschillende activiteiten en werd 
de tweede fase van een grootscheepse herinrichting gerealiseerd.  
De nieuwe presentatie van Museum Speelklok maakt een bezoek tot 
een muzikale belevenis waarin – aan de hand van spannende 
thema’s – klinkende verhalen worden verteld. Er is nu extra 
aandacht voor kennisoverdracht in verschillende lagen, bestemd 
voor de individuele bezoeker. Beleving en verwondering staan 
daarbij centraal. De succesvolle rondleiding blijft uiteraard onderdeel 
van een bezoek uitmaken.  
Het concept van de herinrichting geeft handen en voeten aan de 
missie van het museum. De kapstok waaraan de herinrichting is 
opgehangen, zijn de klinkende verhalen die in de presentatie 
worden verteld! Om deze verhalen te kunnen vertellen geeft de 
presentatie antwoord op een aantal vragen rondom de inhoudelijke 
gebieden: cultuurhistorie, muziek, techniek en kunsthistorie.  
 
Het museum is er trots op een cultureel ondernemende organisatie 
te zijn, dat een groot aandeel van de inkomsten zelf genereert. De 
entreegelden, de inkomsten uit de vernieuwde museumwinkel, het 
museumcafé en de zaalverhuur vormden ook in 2013 een 
belangrijke financiële basis. Daarnaast heeft Museum Speelklok zich 
het afgelopen jaar ingespannen om de bedrijfsvoering zoveel 
mogelijk te verduurzamen. In het kader van de herinrichting werden 
duurzame materialen en technieken toegepast. Ook werd een aantal 
werkprocessen aangepast en is een duurzaam inkoopbeleid opgezet. 
 
De Gemeente Utrecht biedt een structurele exploitatiesubsidie die 
noodzakelijk is voor het museum. Daarnaast is het museum zeer 
actief in het werven van fondsen voor verschillende projecten. De 
BankGiro Loterij is de belangrijkste begunstiger, met een structurele 
bijdrage ten behoeve van collectie en presentatie van € 200.000 per 
jaar. 
 
 
 
 
Strategische kernpunten 
 
 

 
 
Collectie & kennis 

• Een spelende, brede collectie 
• Kennis en ervaring op het gebied van restauratie en de 

collectie 
• Een netwerk van verzamelaars/ collecties, restauratoren en 

experts 
• Het vastleggen van kennis voor de toekomst 

 
Presentatie & educatie 

• Live spelende instrumenten 
• De collectie in context geplaatst, toegankelijk op 

verschillende manieren, voor verschillende doelgroepen, 
d.m.v. een gelaagde kennisoverdracht 

• Aansluitend op kerndoelen primair onderwijs 
• Herkenbare, consistente uitstraling 

 
Projecten (evenementen, tentoonstellingen, voorstellingen, speciale 
partijen etc.) 

• Het trekken van nieuwe bezoekers 
• Het stimuleren van herhaalbezoek 
• Bij voorkeur met een duidelijke link met de collectie 
• Terugkerende programma structuur met 8-jaren beleidsplan 

 
Financiën 

• Gezonde balans tussen het eigen vermogen en het risico van 
projecten 

• Gezonde balans tussen subsidie en het eigen inkomen 
• Optimaal benutten gebouw voor partijen en andere 

verhuuractiviteiten, bij voorkeur in combinatie met een 
inhoudelijke presentatie 

 

Personeel 
• Professioneel personeelsmanagement, uitdagen en 

ontwikkelen 
• Goed functionerende basisfaciliteiten en mogelijkheid tot 

investeringen in personeel en materieel 
• Klantgericht ondernemerschap 

♪ Missie 
Museum Speelklok vertelt klinkende verhalen over het 
eeuwenoude verlangen muziek te kunnen weergeven, door de 
zelfspelende instrumenten in hun context op onvergetelijke wijze 
tot leven te laten komen. ♪ 
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1 BEZOEKERS 
 
Bezoekersaantallen 
 
 2013 2012 
Individuele bezoekers 35.684 37.375 
Museumkaart bezoekers 33.736 28.454 
Overige bezoekers *  6.646 8.582 
Bezoekers ontvangsten overige zalen  6.690 5.469 
Bezoekers ontvangsten transeptzaal     462 1.548 
Museumnacht   1.580 
Podium     461 775 
Totaal aantal bezoekers 83.679 83.783 
 
* Onder andere kinderen jonger dan 4 jaar, Vereniging Rembrandt 
en ICOM-kaarthouders 

 
Museum Speelklok is voor een breed publiek interessant en 
aantrekkelijk door de gevarieerde muzikale collectie, de Muzikale 
Tour met live presentaties, de grote verscheidenheid aan activiteiten 
en de in zomer van 2013 geopende Museum Expeditie: hèt deel van 
het museum waar bezoekers de collectie zelf kunnen ontdekken. 
 
De bezoekersaantallen vielen na de realisatie van de eerste en 
tweede fase tegen. Natuurlijk is gezocht naar een oorzaak, die 
waarschijnlijk te vinden valt in meerdere elementen. Allereerst is 
het museum tijdens de verbouwingen voor het publiek geopend 
gebleven. Ondanks het feit dat we er voor gezorgd hebben dat de 
bezoekers hier zo weinig mogelijk overlast van zouden hebben, 
hebben ze dit natuurlijk wel gemerkt. En aangezien bij Museum 
Speelklok mond-tot-mond reclame een belangrijke factor is, heeft 
dit het museum misschien geen goed gedaan. Verder hebben we 
moeten constateren dat de ambities erg groot waren voor een klein 
team als het onze. Het is ons niet gelukt om de programmering en 
marketing volledig op peil te houden in de periode 2012 en begin 
2013. In november en december 2013 zijn de bezoekersaantallen 
gelukkig weer wat aangetrokken. De tentoonstelling “Cheers! 
cafémuziek in de roaring twenties” (in de gloednieuwe 
tentoonstellingszaal) trok, in combinatie met de Museum Expeditie 
en Muzikale tour, duidelijk meer bezoekers. En, uit onderzoek blijkt  

 
 
dat de bezoekers de veranderingen in het museum enorm 
waarderen. De mond-tot-mond reclame kan zijn werk dus weer 
gaan doen! 
 
Museum Speelklok streeft – na de voltooiing van de laatste fase van 
de herinrichting – naar een stijging van bezoekersaantallen van ca. 
30% t.o.v. 2013.  
 
Marketing 
De afgelopen jaren heeft Museum Speelklok zelf en met hulp van 
externe deskundigen richting gegeven aan de marketing en 
communicatie van het museum. Helaas leverde dit niet op wat we er 
van verwachtten. Er moest dus iets veranderen. Er moest focus 
komen op het stijgen van de bezoekersaantallen en het monitoren 
en sturen hiervan. Eind 2013 heeft Museum Speelklok daarom de 
volgende marketingdoelstellingen geformuleerd. Daarbij zijn de 
volgende doelgroepen gekozen: 
- 55+ers 
- (groot)ouders met (klein)kinderen  
- buitenlandse toeristen  
- scholieren 
- overige: zakelijke markt, stakeholders, fondsen, partners 
 
De grootste en makkelijkste groeimogelijkheid zit bij 55+-ers, 
(groot)ouders met (klein)kinderen, scholieren en verhuurmarkt. De 
markt van buitenlandse toeristen biedt ook een groot 
groeipotentieel. Om e.e.a. te kunnen realiseren met bestaande 
mankracht en middelen, kwam de focus in het 4de kwartaal van 
2013 te liggen op 55+-ers, (groot)ouders met (klein)kinderen en 
buitenlandse toeristen. 
Deze focus heeft uiteraard gevolgen gehad voor de programmering 
van activiteiten en evenementen en voor de invulling van de 
tentoonstellingsprogrammering. De activiteiten en evenementen 
(randprogrammering) moeten nu altijd inhoudelijk opgehangen 
worden aan de tijdelijke tentoonstelling van het moment.  
Verder is ervoor gekozen om alle bezoekers tot ambassadeur te 
maken. Tenslotte zien we altijd een zeer hoge beoordeling van de 
mensen die in het museum zijn geweest. Deze enthousiastelingen 
worden nu ingezet om nieuwe mensen naar het museum te lokken 
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door middel van het meegeven van kortingskaarten voor een 
volgend bezoek.  
Om dit alles goed te kunnen meten en sturen, moeten we over veel 
meer kennis van de (potentiële) bezoekers beschikken. Hiertoe 
moet veelvuldig onderzoek plaatsvinden, nog meer dan we in 2013 
gedaan hebben.  
 
Voor communicatie met de doelgroepen - met als doel informeren, 
enthousiasmeren en het creëren van binding - worden verscheidene 
middelen ingezet. Bij elk evenement of publieksactiviteit is het 
kiezen van de juiste marketingmix belangrijk. Het museum heeft 
een aantal eigen middelen ontwikkeld zoals folders en affiches, het 
Museum Magazine, een digitale nieuwsbrief, social media en de 
activiteitenagenda. De website www.museumspeelklok.nl werd in 
2013 door 137.164 unieke bezoekers bezocht.  
 
Voor de promotie van het museum is free publicity onontbeerlijk. 
Door de beperkte budgetten voor marketing is dit van vitaal belang. 
Over het museum werd in 2013 veelvuldig gesproken en geschreven 
in verschillende media, waaronder nationale en regionale radio en 
televisie, landelijke en regionale dagbladen, weekbladen, 
(vak)tijdschriften en maandbladen, zoals Koffietijd, RTV Utrecht, 
Radio 2, Radio M, Arrow Jazz en FunX. Ook was er begin 2013 een 
uizending van het programma Kunst en Kitsch vanuit Museum 
Speelklok op de landelijke televisie te zien. De totale waarde die de 
free publicity in 2013 heeft vertegenwoordigd is lastig uit te drukken 
in cijfers, aangezien deze niet alleen bestaat uit geschreven pers, 
maar ook steeds meer uit online media, televisie en radio.  
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2 VASTE PRESENTATIE 
 
Museum Expeditie 
In 2013 is het tweede en laatste deel van de Museum Expeditie 
gerealiseerd. Aan het einde van de tweede herinrichtingsfase was 
Museum Speelklok twee belevenissen rijker. Na de in 2012 
gerealiseerde introductieruimte, Techniekzaal en het Herenhuis kan 
de bezoeker nu ook een bezoek brengen aan het Hoorspel en het 
Observatorium. Samen vormen zij de Museum Expeditie waar je 
zelf, zonder rondleider, de bijzondere wereld van de mechanische 
muziek kunt ontdekken. 
 
In het Hoorspel kan de bezoeker rustig plaatsnemen op één van de 
heerlijke bankjes. Het Hoorspel is een ongoing show waar klinkende 
verhalen en muziek elkaar steeds afwisselen. De collectiestukken 
waar de verhalen over gaan en waar de muziek van te horen is, 
worden op dat moment steeds (heel theatraal) uitgelicht. In dit 
Hoorspel spelen de collectiestukken dan ook een glansrijke hoofdrol. 
In het Observatorium staan de kunsthistorische aspecten van de 
collectiestukken en het ‘kijken naar’ centraal. Via de kijkvensters in 
de verschillende gangen van het Observatorium, kunnen de 
instrumenten tot in detail bekeken worden. We bieden de bezoeker 
de kans met z’n neus héél dicht op de collectiestukken te staan. We 
bieden ze handvatten bij het kijken door op bepaalde delen van de 
collectiestukken te focussen.  
 
In de in 2013 gecompleteerde Museum Expeditie zijn aan de hand 
van collectiestukken op speelse wijze vier belangrijke pijlers van 
Museum Speelklok te bewonderen: de mechanische werking in de 
Techniekzaal, de cultuurhistorische context in het Herenhuis, muziek 
in het Hoorspel en kunstgeschiedenis in het Observatorium. Aan de 
hand van de Klinkende Verhalen die worden verteld, geeft deze 
nieuwe presentatie antwoord op vragen rondom deze inhoudelijke 
gebieden.  
 
Muzikale Tour 
De rondleiding, die vanaf december 2012 de ‘Muzikale Tour’ wordt 
genoemd, is natuurlijk gebleven. Wel is de lengte van de tour 
getest. In eerste instantie is de oude duur van 55 minuten 
gehandhaafd. Deze werd echter door de bezoekers als ‘te lang’  
 

 
 
bevonden. Er werd een oplossing gezocht in de vorm van een 30 
minuten durende demonstratie, die helaas als te oppervlakkig 
ervaren. Eind 2013 is daarom besloten om vanaf 2014 met een tour 
van 40 minuten te gaan werken. Dat lijkt een goede tussenvorm die 
zowel de rondleider meer ruimte geeft, als de bezoeker een mooie 
ervaring! De rondleider loopt aansluitend aan de Muzikale Tour door 
de Museum Expeditie, om ook daar instrumenten te kunnen 
demonstreren. 
 
In 2015 staat de laatste fase van de grootscheepse herinrichting 
gepland. De zalen waar nu al de Muzikale Tour plaats vindt worden 
dan aangepakt. Het museum ontving in februari 2013 het 
ongelooflijke bedrag van € 700.000 ontvangen heeft voor de 
realisatie van het BankGiro Loterij plein. Ook de danszaal zal dan 
een make-over krijgen. 
 
Educatieve visie 
Museum Speelklok heeft ook in 2013 gewerkt aan een 
totaaleducatie die niet alleen onderwijsgroepen bereikt, maar alle 
doelgroepen van het museum bedient. In de educatieve visie van 
Museum Speelklok is de collectie de primaire informatiedrager en 
het belangrijkste educatieve element: het publiek komt naar het 
museum om de zelfspelende instrumenten te bewonderen en vooral 
om ze te horen!  
De gethematiseerde indeling van de verder te voltooien herinrichting 
biedt context aan de collectiestukken en voegt educatieve lagen toe. 
Om de informatie te laten beklijven, speelt beleving een belangrijke 
rol. Zo ontstaan inzicht en bewustzijn, verwondering en plezier.  
 
Ook in 2013 heeft Museum Speelklok weer vele klassen mogen 
ontvangen, zowel binnen het Museum voor de Klas programma, als 
van vele individuele klassen van primair en voortgezet onderwijs. 
Meestal brachten deze klassen ook een bezoek aan het 
Restauratieatelier. 
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Restauratieatelier 
Grenzend aan Flora’s Hof, vlak onder de Domtoren, is in een 
voormalig veilinggebouw de werkplaats van het museum gevestigd. 
Het bijzondere gebouw staat grotendeels in het gebied van het 
voormalige Romeinse castellum. De Romeinse muur loopt recht 
onder de werkbanken van de restauratoren door. In het 
ateliergebouw zijn tijdens archeologische opgravingen in 2008/2009 
overblijfselen van zowel Romeinse als de Bisschoppelijke 
bouwwerken teruggevonden. Sinds 1 december 2011 zijn deze 
overblijfselen ook voor het publiek te zien, waardoor een bezoek aan 
het atelier nog aantrekkelijker is geworden. Een betere plek, waar 
de historie de restauratoren zal inspireren, kan het museum zich 
niet wensen!  
 
In het atelier zijn de restauraties van vele instrumenten zichtbaar 
voor publiek. En tot op de dag van vandaag wordt daar gewerkt aan 
projecten van wereldfaam, die een belangrijke bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van het museum als kenniscentrum. 
 
Het restauratieatelier was ook in 2013 elke eerste woensdag van de 
maand en op basis van reservering te bezoeken en wordt bij 
speciale gelegenheden opengesteld voor het publiek. Een bezoek 
bestaat uit een rondleiding in de ateliers van de restauratoren met 
verschillende vakgebieden: orgelbouw, klokkenrestauratie, 
onderzoek en promotie.  
 
 

♪ Klinkende verhalen 
Zelfspelende muziekinstrumenten bestaan al meer dan 500 jaar. 
De verschillende mechanismen spelen elk op hun eigen wijze de 
meest prachtige muziek. Sommige instrumenten zijn plaatjes om 
naar te kijken. Andere instrumenten moeten het van hun muziek 
of vernuftige binnenwerk hebben. Naast deze streling van het oog 
en het oor vertellen de instrumenten ook bijzondere verhalen. 
Over de eigenaren bijvoorbeeld, of de luisteraars. Over de tijd 
waarin ze gemaakt werden. Over de huizen en plekken waar ze 
stonden. Over de makers en verschillende technieken. Over de 
muziek die ze speelden. Over extremen en gemeengoed. Over de 
gelegenheden waarbij ze aangezet werden. Over vroeger en nu. 
Klinkende verhalen. Vele klinkende verhalen. ♪ 
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3 WISSELTENTOONSTELLINGEN 
 
Museum Speelklok heeft tot halverwege 2013 nooit over een ruimte 
voor tijdelijke tentoonstellingen beschikt. Het museum 
programmeerde deze dan ook slechts zelden. Een deel van de vaste 
inrichting van het museum moest namelijk altijd wijken voor een 
tijdelijke tentoonstelling. Wel is Museum Speelklok van mening dat 
het regelmatig organiseren van tijdelijke tentoonstellingen van 
wezenlijk belang is voor een continue en gedegen bezoekersstroom.  
Met de realisatie van de tweede fase van de grootscheepse 
herinrichting, heeft Museum Speelklok dan ook haar droom – een 
aparte ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen – kunnen 
verwezenlijken.  
 
De eerste tentoonstelling die in de nieuwe tijdelijke 
tentoonstellingsruimte werd geprogrammeerd, was de 
tentoonstelling “Cheers! cafémuziek in de roaring twenties” die van 
11 oktober 2013 t/m 16 maart 2014 te zien was. Dit is ook de 
eerste tentoonstelling die geprogrammeerd werd vanuit de 
marketingstrategie die Museum Speelklok in 2013 heeft 
geformuleerd. De belangrijkste doelgroep van deze tentoonstelling 
is de 55+-er. Ook de randprogrammering (de activiteiten en 
evenementen) die gedurende de looptijd van Cheers! plaatsvonden, 
werd – zoals in de marketingstrategie geformuleerd – volledig 
opgehangen aan de tentoonstelling Cheers!. Op deze manier konden 
alle activiteiten tevens in één keer meegenomen worden in de 
marketing van de tentoonstelling. 
 
“Cheers! cafémuziek in de roaring twenties” 
Deze bijzondere tentoonstelling over cafémuziek bracht iedereen 
meteen terug naar de zwierige sferen van eind 19de en begin 20ste 
eeuw. De tijdelijke tentoonstellingsruimte werd uitgebreid door ook 
instrumenten in een deel van het naastgelegen middenschip te 
plaatsen. De zalen werden getransformeerd tot een sfeervolle 
uitgaansgelegenheid van rond 1920; met palmen, iconische 
afbeeldingen én natuurlijk passende muziek. De mechanische 
muziekinstrumenten, die veelal op muntinworp werken, waren hier 
te beluisteren en te bewonderen. In de tentoonstelling zijn onder 
andere het orchestrion de Philipps Pianella Paganini, de Horserace, 
de Weber Measto, de Welte Mignon, de Weber Grandezza, de 
Violina, de Lösche en de Heizmann te zien geweest.  
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Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus waarin alle 
instrumenten in woord en beeld zijn te bewonderen werden 
omschreven. Van elk instrument was een klinkend verhaaltje te 
lezen. De catalogi stonden in de tentoonstelling als ‘menukaart’ op 
de tafeltjes van het café uit de jaren ’20.  
 
Het bijzondere van deze tentoonstelling was dat de 
kennisoverdracht daarbij met name face-to-face plaatsvond.. In het 
zwart geklede obers met strikjes liepen af en aan om de bestelling 
van de bezoekers op te nemen, om een instrument aan te zetten of 
om een spannend anekdotisch verhaal over één van de 
instrumenten te vertellen. Net als in een echt café, waar praten net 
zo belangrijk als het drankje is! Bezoekers konden daarbij in de 
menukaart een instrument dat ze graag wilden horen aan de ober 
aanwijzen Op deze manier werden de bezoekers ook gestimuleerd 
om met elkaar de dialoog aan te gaan over het verlangen om door 
muziek omgeven te zijn. Vroeger en nu. Deze gedachte sloot 
uiteraard naadloos aan op onze missie. 
 
Cheers! heeft – zeker in de eerste maanden – gezorgd voor een 
stijging in bezoekersaantallen. Ook de pers heeft ruimschoots 
positieve aandacht aan de tentoonstelling besteed. 
En natuurlijk kreeg ook het nieuwe museumcafé – Museumcafé Klok 
– een rol toebedeeld. In een mooie samenwerking met Brouwerij De 
Leckere konden bezoekers een bierproeverij combineren met een 
bezoek aan de tentoonstelling. Brouwerij De Leckere 
communiceerde over de tentoonstelling via een landelijke 
verspreiding van bierviltjes en halslabels.
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4 PUBLIEKSACTIVEITEN 
 
In 2013 stond Museum Speelklok bol van de activiteiten. Zoals 
Museum Speelklok eind 2013 in haar marketingstrategie heeft 
omschreven, moeten alle evenementen en activiteiten inhoudelijk 
opgehangen worden aan de tentoonstelling die er op dat moment is. 
Uiteraard heeft deze focus gevolgen voor het soort activiteiten en 
evenementen dat Museum Speelklok vanaf het 4de kwartaal van 
2013 heeft geprogrammeerd. 
 
Hieronder per maand een opsomming van de activiteiten. 
 
Februari 
Tijdens de voorjaarsvakantie was De Toverpiano in Museum 
Speelklok te zien. Een theaterproductie van Holland Opera vol 
muziek, slapstick en tragiek.  
 
Maart 
In maart droeg Museum Speelklok samen met drie andere 
Nederlandse musea de eretitel Museum van de Maand. 
Museummaanden is een initiatief van Stichting Museumkaart en de 
BankGiro Loterij. Het museum organiseerde hiertoe: 
draaiorgelworkshops (Omtrent het Pierement), kinderworkshops 
orgeldraaien, en een workshop componeren en arrangeren onder 
leiding van Jan Kees de Ruijter. Deze laatste werd afgesloten met 
een speciale avond waarbij de beste compositie werd gekozen.  
 
April 
Museum Speelklok deed mee met het Museumweekend.  
Ook werd Museum Speelklok voor één dag omgetoverd tot Hip Hop 
Palace. Tourgids en danser Juvat Westendorp leerde bezoekers alles 
over de ‘Oldskool’ en Newskool’ Hip Hop stijlen.  
Uniek was wereldrecord poging speeldoosje draaien door Stichting 
Muziek op Schoot. 
 
Mei 
In de meivakantie gingen vele kinderen op zoek naar het 
lievelingsliedje van orgelaapje Toon! 
 
 
 

 
 
Tijdens de Stadsdag en Culturele Zondag Vocaal Kabaal vertelde 
orgelaapje Toon in het restauratieatelier zijn bijzondere verhaal over 
zijn zoektocht naar orgels.  
 
Juni 
De muziektheatervoorstelling Chez/de/sans vous van ZEST 
beschreef Johanna, aspirerend theatermaakster en ex-stadsgids, die 
terecht komt in het Utrecht van 1713; een stad vol flamboyante 
gezanten en gelukzoekers. In totaal stonden zo'n 70  
amateurzangers, -musici en - acteurs op het podium. Deze 
voorstelling werd georganiseerd in het kader van de Vrede van 
Utrecht. 
 
Juli & Augustus 
Museum Speelklok bood iedereen die deze zomer in eigen land bleef 
de unieke kans om op expeditie te gaan door het museum. Speciaal 
voor kinderen was er een extra activiteit: de Kinderexpeditie!  Onder 
leiding van een heuse expeditieleider gingen de kinderen mee op 
ontdekkingsreis naar de spannendste plekken van het museum. 
 
September 
Karaoke tijdens het Uitfeest: iedereen kon mee zingen met een 
zelfspelende piano of klein orgeltje. De teksten, waaronder 
klassiekers van Andre Hazes en Rob de Nijs, kwamen op een scherm 
voorbij. 
 
Museum Speelklok was ook in 2013 weer festivalhart van de 
Gaudeamus Muziekweek. Bovendien stonden er her en der in het 
museum bijzondere klankinstallaties.  
 
Van 10 t/m 15 september was het een week lang feest in Museum 
Speelklok in het kader van de Vrede van Utrecht. De muzikale 
theatervoorstelling Campana door Domein 11 was dagelijks te 
beleven. In deze voorstelling werd het verhaal van oorlog en vrede 
verteld vanuit een levensgrote luidklok.  
Daarnaast was er een bal masqué voor kinderen en werden de 
avonden de hele week gevuld met muziek, eten, theater en dans. 
Net als in de tijd van de vredesonderhandelingen in 1713.  
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Oktober 
Van 11 oktober was in Museum Speelklok in Utrecht de bruisende 
tentoonstelling ‘Cheers’ te zien. Deze bijzondere tentoonstelling over 
cafémuziek bracht iedereen meteen terug naar de zwierige sferen 
van eind 19de en begin 20ste eeuw.  
 
In de herfstvakantie was de voorstelling Babar te zien. Dit klassieke 
kinderboek uit de jaren ’20 met muziek van Poulenc, kwam tot leven 
met de zelfspelende instrumenten en het gigantische kerkorgel van 
het museum. Wegens succes werd er zelfs een reprise van de 
voorstelling geprogrammeerd voor februari 2014! 
Bovendien konden kinderen een jaren-20 hoofdtooi of vlinderstrik 
knutselen om vervolgens de Charleston te leren dansen op een van 
grote kermisorgels. 
 
November 
De theatrale fanfare-punkband “De Kift” bestond 25 jaar in 2013 en 
vierde dat o.a. op Museum Podium Speelklok in Utrecht. Met een 
glas in de hand doken ze in de muzikale archieven. Natuurlijk 
gingen ze daarbij ook de confrontatie aan met de zelfspelende 
instrumenten van Museum Speelklok.  
 
December 
Museum Speelklok was ook tijdens de kerstvakantie het vrolijkste 
museum van Nederland. De zelfspelende muziekinstrumenten 
speelden doorlopend mooie kerstliedjes. Het hele museum was in 
kerstsferen gehuld. De kleine bezoekers konden zich in de ‘jaren ’20 
dans- en knutselworkshop’ omtoveren tot een echte lady of 
gentleman. Vanuit een historische bakfiets werd op de Steenweg 
aan het winkelende publiek chocolademelk en Glühwein verkocht, 
natuurlijk onder begeleiding van een orgeltje. 
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5 CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP 
 
Museumcafé Klok 
Ondernemerschap zit bij Museum Speelklok in het DNA. In 2013 is – 
tegelijkertijd met de vervolmaking van de Museum Expeditie – de 
gehele ‘voorkant’ van het museum vernieuwd.  
 
In de zomer van 2013 is Museumcafé Klok geopend. Dit prachtige 
nieuwe café is nu ook zonder entreebewijs voor het museum 
toegankelijk. Dus, al het winkelende publiek van de Steenweg kan in 
het café terecht voor een heerlijk broodje, soep of lekkere koffie. 
Uiteraard kan er ook voor of na het museum een keuze worden 
gemaakt uit de uitgebreide lunchkaart, of koffie drinken met één 
van de zelfgebakken taarten van onze kok. In de keuken wordt 
gebruik gemaakt van biologische producten uit de provincie Utrecht. 
De uitstraling van het café en alle producten die er geserveerd 
worden, passen bij de ‘merkidentiteit’ van Museum Speelklok: 
ambachtelijk, eerlijk, herkenbaar. 
  
Museum Speelklok werkt daarnaast graag samen met Utrechtse 
ondernemers, wanneer onze eigen capaciteiten aanvulling nodig 
hebben. Zo schenken wij bijvoorbeeld bier van Brouwerij de 
Leckere, maken we gebruik van een lokale wijnhandel en roepen wij 
graag de hulp in van kleinere Utrechtse cateringbedrijven voor 
assistentie bij grote feesten en partijen.  
 
Het museum heeft sinds de zomer van 2013 ook een 
terrasvergunning. Het terras is zeer belangrijk om extra inkomsten 
te creëren, maar vooral ook voor de zichtbaarheid van het museum 
op de Steenweg. Tenslotte is de gevel enigszins naar achteren 
gelegen, waardoor mensen ons vaak niet te weten vinden.  
Aangezien het straatwerk een groot hoogteverschil heeft, aflopend 
naar de oude gevel, was het noodzakelijk een vlonder te plaatsen. 
Helaas mocht deze niet behouden worden en is deze eerst deels in 
2013 en begin 2014 volledig verwijderd. In mei 2014 zal het 
straatwerk worden aangepast en kan het terras van Museumcafé 
Klok eindelijk zijn werk gaan doen! 
 
 
 
 

 
 
Omliggende ondernemers zijn over het algemeen zeer positief over 
de ondernemende activiteiten van het museum. Het verhoogt de 
kwaliteit van het aanbod op de Steenweg.  
 
Commerciële activiteiten 
Ook bij evenementen en partijen die plaats vinden in het museum, 
vaak ook buiten de reguliere openingstijden, wordt de catering 
hoofdzakelijk verzorgd vanuit onze eigen keuken. Zo zijn er sinds de 
opening van Museumcafé Klok in 2013 regelmatig buffetten, drie 
gangen diners en walking dinners door het keukenteam 
geproduceerd. Daarbij wordt er altijd op de specifieke wensen van 
de opdrachtgever ingespeeld. 
 
Ondanks de lastige financiële tijden heeft zich ook in 2013 weer een 
groot aantal commerciële activiteiten afgespeeld in het museum 
buiten openingstijden. Ten opzichte van 2012 heeft hierin zelfs een 
stijging plaats gevonden! Dit is zeker mede te danken aan een 
uitbreiding van onze service.  
 
Een willekeurige selectie van bedrijven en instellingen die in 2013 
iets vierden in het museum: Rabobank Nederland, Rabobank 
Utrecht, diverse faculteiten van de Universiteit Utrecht, Het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, Rijkswaterstaat, Cordaid Memisa, 
Cordaid Mensen in Nood, The European Olympic Youth Festival, 
Studiecentrum Rechtspleging, de Gemeente Utrecht, de Nederlandse 
Vereniging voor Orthopedagogiek, CNV Kerk – en Ideëel, De Kootje 
Fundatien, Logeion, Toerisme Utrecht, Het Sint Eloyen Gilde, 
Spectrum Utrecht, Explorama, Stichts Ondernemersgenootschap, 
Centrum Management Utrecht. Ook vele internationale groepen 
organiseerden in Museum Speelklok een bijzondere bijeenkomst, 
zoals de European Society of Human Embryology uit België, de chefs 
de mission vanuit het NOC*NSF en vanuit de Gemeente Utrecht een 
afvaardiging uit Guangdong (China). 
In 2013 heeft het museum ook weer 12 keer de 
naturalisatieceremonies van de gemeente Utrecht mogen 
organiseren, waarbij in totaal  ruim 800 nieuwe Nederlanders de eed 
of gelofte aflegden. 
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Tot slot viel Museum Speelklok de grote eer te beurt om het 
afscheid van burgemeester Aleid Wolfsen te verzorgen op 20 
december 2013. Ruim 747 inwoners van de stad Utrecht hebben 
tegen de achtergrond van onze collectie mechanische 
muziekinstrumenten en door de Gemeente Utrecht georganiseerde 
optredens op Museum Podium Speelklok, de gelegenheid gehad de 
heer Wolfsen persoonlijk de hand te schudden.  
In een samenwerkingsverband met de horeca opleiding van ROC 
Midden Nederland zijn al deze gasten bovendien van een hapje en 
een drankje voorzien. Wij zijn zeer dankbaar dat we dit bijzondere 
evenement hebben mogen faciliteren. Een zeer waardevolle en 
knallende afsluiting van 2013! 
 
Museumwinkel 
Ook de vrolijkste museumwinkel en de museum entree zijn volledig 
vernieuwd. De winkel en de entree zijn frisser en overzichtelijker 
geworden. Er is een uitgebreid en uniek assortiment verkrijgbaar 
met betrekking tot de collectie. Ook de museumwinkel is zonder 
entreebewijs voor het museum te bezoeken. 
 
Duurzaamheid 
Museum Speelklok heeft zich gedurende 2013 ingespannen om de 
bedrijfsvoering zoveel mogelijk te verduurzamen. Dit past bij de 
sfeer van het museum, het past het ondernemerschap, het past in 
de tijd en het wordt daarnaast gevraagd door de Gemeente Utrecht. 
Reden genoeg, maar niet eenvoudig voor een museum. Helemaal 
niet voor een museum dat gevestigd is in een 14de eeuwse kerk. 
Toch is het ons gelukt in het kader van de herinrichting nieuwe 
duurzame materialen en technieken toe te passen. Daarnaast 
werden een aantal werkprocessen aangepast en is een duurzaam 
inkoopbeleid opgezet. In het begin van 2014 zijn deze 
werkzaamheden beloond met het zilveren Green Key keurmerk, het 
keurmerk voor duurzaam ondernemen in de hospitality sector. 
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6 COLLECTIE EN GEBOUWEN 
 
Meerjarig Onderhoudsplan 
Museum Speelklok is in de bevoorrechte positie om subsidie te 
ontvangen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het 
meerjarig onderhoud aan de monumentale Buurkerk. In het kader 
van het instandhoudingsplan werd ook in 2013 onderhoud 
uitgevoerd, met name in de kapconstructie. Door deze 
werkzaamheden waar mogelijk gelijktijdig met de bouwkundige 
activiteiten in het kader van de herinrichting uit te voeren, werd een 
besparing gerealiseerd. 
 
Het nieuwe depot (opgeleverd in 2012) is in 2013 verder ingericht. 
Klimaat en energieverbruik werden daarbij gemonitord. Op het 
moment van schrijven worden stappen genomen om klimaatregeling 
en luchtfiltratie te optimaliseren en is duidelijk geworden dat de 
energiebesparing als gevolg van de toegepaste bouwmethode fors 
is.  
 
Ook in 2013 heeft het museum de vruchten kunnen plukken van de 
faciliteiten die het gebouw aan de Lichte Gaard (geschonken aan de 
Stichting Vrienden van Museum Speelklok door mevrouw Beijers) 
biedt voor restauratie en onderhoud van collectie. 
 
Collectieregistratie 
De professionalisering van de collectieregistratie, die in 2011 is 
ingezet met de aanschaf van het museumregistratiesysteem Adlib, 
vond zijn vervolg in 2013. De tweede fase van de herinrichting werd 
afgerond. En net zoals bij de eerste fase van de herinrichting, 
hebben de collectiestukken in de vaste opstelling van de tweede 
fase een verdere verdieping gekregen. Het publiek kan nu ook in de 
zalen Hoorspel en Observatorium via de kennisbank de touch-
screens, foto’s, repertoire, klinkende verhalen en literatuur van de 
gepresenteerde collectiestukken bekijken en raadplegen. De 
collectiestukken die bij de volgende fase van de herinrichting in de 
opstelling worden opgenomen krijgen een zelfde verdieping. 
Wanneer de hele herinrichting is gerealiseerd, wordt het mogelijk 
om ook via de website van Museum Speelklok de collectie te 
bekijken.  
 
 

 
 
Het registratieproject van het repertoire, dat in 2012 startte en wer 
uitgevoerd door een vrijwilliger, is in 2013 voortgezet. Inmiddels 
zijn er 1000 pianolarollen geregistreerd, van in totaal 30.000 
muziekdragers, variërend van pianolarollen, metalen platen, 
orgelboeken tot midi-bestanden.  
  
 
Aanwinsten 
 
Aankopen  
In 2013 heeft Museum Speelklok geen aankopen gedaan ten 
behoeve van de collectie. 
 
Schenkingen 
In 2013 heeft Museum Speelklok 41 nieuwe schenkingen aan haar 
collectie mogen toevoegen. Opnieuw zat daar bij een belangrijke 
schenking van kleine objecten met speelmechaniek verworven van 
één particulier verzamelaar, vooral interessant als referentie en 
onderzoekscollectie. Een andere belangrijke schenking is afkomstig 
van de in 2013 overleden Arno van der Heijden. In samenspraak 
met zijn erfgenamen zijn we tot de volgende mooie lijst gekomen: 
Een speeldoos met meetrillende boventanden; een Monopol 
speeldoos; een staande Symphonion platenspeeldoos met een 
provenance uit Soerabaja; een Imperator platenspeeldoos; een 
Rzebitschek cilinderspeelwerk; een cilinderspeelwerk met een 84-
tanden segmentenkam; een Lecoultre cilinderspeelwerk en een 
cilinderspeelwerk met 59 tanden.  
Verder werden een paar Manivelles geschoken, twee 
speelgoedhonden met speelwerk uit de jaren 60 van de 20ste eeuw 
en een Symphomion platenspeeldoos met 23 platen. 
 
Langdurige bruiklenen 
Met de langdurige bruikleen van het Vabrie torenuurwerk, die het 
Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde heeft gedaan aan 
Museum Speelklok, is het verhaal in de vaste presentatie over het 
ontstaan van mechanische muziek compleet. Het torenuurwerk 
heeft een prachtige plek gekregen op de galerij, achter het 
torenuurwerk uit de eigen collectie. 
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Restauratie en onderzoek  
Naast het dagelijks onderhoud, waar afgelopen jaar opnieuw veel 
tijd aan moest worden besteed, hebben de restauratoren weer een 
grote bijdrage geleverd aan de realisatie van de 2de fase van de 
herinrichting. Zo werden onder andere de verschillende onderdelen 
van de Kermis, nu tentoongesteld in het café, schoongemaakt en 
gerestaureerd. 
 
In het atelier vonden de volgende restauraties plaats: 
Flötenuhr, hangklok met orgelspeelwerk en automaten, circa 1800 
(cat. 0001): Het klavier werd afgesteld, de cilinder werd muzikaal 
hersteld, nieuwe veertjes voor de toetsen zijn verwerkt en het 
uurwerk en mechaniek zijn gereviseerd. 
 
Flötenuhr, staande klok met orgelspeelwerk, circa 1835 (cat. 0003): 
Het mechaniek van de klok heeft een volledige revisie gehad en ook 
de kast werd gerestaureerd 
 
Schilderij met cilinderspeelwerk (cat. 0151):  Het speelwerk en de 
bloemen werden gerestaureerd. 
 
Schilderijklok met cilinderspeelwerk, Anton Olbrich, circa 1840 (cat. 
0201): Het speelwerk werd afgesteld. 
 
Polyphone wisselaar M5 (cat. 0227): Mechaniek werd gereviseerd. 
 
Rahmenuhr met speelwerk, 19de eeuw (cat. 1231: Het speelwerk en 
het uurwerk werden gereviseerd. 
 
De IJzeren Hein (cat. 1158): De restauratie van het mechaniek en 
de kast van het straatorgel De IJzeren Hein werd afgerond. Medio 
2014 zal het front van de IJzeren Hein ook worden gerestaureerd en 
zal het orgel na voltooiing feestelijk gepresenteerd worden. 
 
Twee speelgoedhondjes met Sankyo speelwerk, circa 1960 (cat. 
1228 en 1229): Bij beide collectiestukken werd het object gereinigd 
en het speelwerk hersteld. 
 
 
 

Het apenorkest, tongenorgel met automaten, circa 1880 (cat. 
1160): Restauratie van de windlade, pijpwerk, de balg, het klavier 
en de orgelkast. 
 
Vier kerstboomstandaarden (cat. 0173, 0842, 0843, 0844): de 
mechanieken werden gerestaureerd en weer werkend gemaakt. 
 
Overige werkzaamheden 
Na de voltooiing van de bouw van het nieuwe ‘groene’ depot in 
Overvecht, werden het beneden- en bovendepot ingericht.  
 
Ook zijn in 2013 in het restauratieatelier twee stagiaires begeleid bij 
hun stage als onderdeel van hun opleiding. Eén stagiaire deed haar 
stage vanuit haar opleiding aan de Artesis Hogeschool te Antwerpen, 
richting Conservatie en Restauratie van hout/polychromie. Een 
tweede stagiaire deed dit vanuit haar opleiding aan het Nimeto in 
Utrecht, waar ze de opleiding interieur decoratie exterieur volgde, 
met een specialisatie richting restauratie. Beiden hebben hun stage 
succesvol doorlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

7 RAAD VAN TOEZICHT 
 
Directie, Raad van Toezicht en de Code Cultural Governance  
Het bestuur van het museum bestaat uit één persoon: de directeur. 
Deze legt vijf maal per jaar tijdens een vergadering verantwoording 
af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit vijf of zes leden. Grote 
strategische beslissingen en uitgaven boven de € 25.000 worden 
tussentijds besproken en goedgekeurd. Voor elke vergadering 
worden een directieverslag, de financiële rapportage en eventuele 
additionele stukken toegestuurd. Het museum volgt de Code 
Cultural Governance, waarbij vooral veel wordt ‘toegepast’ en weinig 
‘uitgelegd’ hoeft te worden (waarbij we verwijzen naar het principe 
‘Pas toe of leg uit’, dat bij de code hoort). 
 
De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op de 
algemene gang van zaken in het museum. De Raad van Toezicht 
grijpt zo nodig in en staat de directeur met raad terzijde. De Raad 
van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang 
van het museum en weegt daarbij de belangen af van de bij het 
museum betrokkenen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren (Code Cultural 
Governance, Stichting Kunst & Zaken, Rotterdam, 2006). 
 
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van 
hun functie geen beloning maar een onkostenvergoeding.  
 
Met ingang van 2012 is de maximale zittingstermijn 9 jaar 
bestaande uit 3 termijnen van 3 jaar. 
 
De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2013 
was als volgt: 
(datum 1e benoeming, jaar einde huidige termijn, jaar aftreden) 
 
De heer J.W. Baud, Voorzitter   19-01-2011, 2014, 2020 
De heer K.D. Bruintjes Vice-voorzitter 30-05-2001, 2014, 2014 
Mevr. drs. F.M. Verloop Secretaris  10-04-2008, 2015, 2018 
De heer mr. S.A. Reinink   01-01-2007, 2016, 2016 
Mevr. N. van Wijk   24-04-2013, 2016, 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 20 

8 PERSONEEL 
 
De personeelssamenstelling per 31 december 2013 was als volgt: 
 

Mevrouw drs. C. (Carolien) Arnold 
De heer J.H. (Hans) van den Berg 
De heer P.J. (Peter) van den Berg 

Mevrouw L.M. (Lisette) Biere  
Mevrouw drs. E. (Ebelin) Boswinkel 

Mevrouw K.C. (Connie) van Bruggen-van den Hoek 
Mevrouw drs. V.F. (Vera) Carasso  

Mevrouw J.L.G. (Julitta) van Elsberg 
Mevrouw W.A.M. (Wanda) Frowijn-Consten 

De heer A.H. (Alberic) Godderis 
Mevrouw F.A.S. (Friedell) ten Holt-Derksen 

Mevrouw drs. A.S. (Anne-Sophie) van Leeuwen 
Mevrouw M. (Marieke) Lefeber-Morsman MA 

De heer F. (Fady) Mansour 
Mevrouw N. (Nanny) Mulder-Veerman 

De heer M. (Martin) Paris 
Mevrouw J. (Hanny) van Rooyen-Veerman 

De heer E.G. (Erwin) Roubal 
De heer J.K. (Jan Kees) de Ruijter 

Mevrouw C.P.D. (Carolina) Schoeman-Deisz 
De heer G.J. (Gert Jan) Schoutsen 
De heer H. (Harry) van Someren 

Mevrouw J.H. (Joline) Stoffel 
De heer J. (Jelle) Verhoeks 
De heer G. (Guido) Vroege 

Mevrouw C.M. (Christina) Vilters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Medewerkster Publiek & Communicatie  
Vrijwilliger 
Assistent-restaurator windinstrumenten 
Medewerkster Publiek & Communicatie  
Hoofd Publiek & Communicatie  
Hoofd Financiën & Personeelszaken 
Directeur  
Assistent-restaurator 
Administratief medewerkster  
Assistent-restaurator windstrumenten 
Restaurator  
Hoofd Collecties  
Conservator 
Floormanager  
Medewerkster huishoudelijke dienst  
Restaurator  
Medewerkster huishoudelijke dienst  
Restaurator  
Specialist mechanische muziek & arrangeur 
Medewerkster Algemene Dienst  
Medewerker Technische Realisatie  
Vrijwilliger 
Management assistent 
Medewerker Publiek & Communicatie  
Zelfstandig werkend kok  
Medewerkster Algemene Dienst 
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Het museum volgt de Museum CAO voor haar werknemers, inclusief 
de directie. Het aantal vaste museummedewerkers per 31 december 
2013 uitgedrukt in FTE’s bedroeg 21,06.  
 
Vanaf juli 2013 heeft het museum een volledige horecavergunning 
met een professionele keuken. Om deze reden hebben we in juli 
Guido Vroege aangenomen als Zelfstandig werkend kok. 
 
Tijdens het zwangerschapsverlof van Anne-Sophie van Leeuwen, 
Hoofd Collecties, is Bob van Wely tijdelijk in dienst getreden. 
  
In juli hebben we in de vorm van een grote personeelsreünie 
afscheid genomen van Flora MacDonald. Zij is, na een dienstverband 
van 31 jaar bij het museum, met pensioen gegaan. In verband met 
haar pensionering is Joline Stoffel in maart in dienst getreden als 
Management assistent. 
 
Dirkjan Haspels (Hoofd Evenementen) heeft in september afscheid 
genomen van het museum. Na zijn vertrek is een deel van de 
afdeling evenementen samengevoegd met de afdeling Publiek & 
Communicatie. De overgebleven functies binnen de afdeling 
Evenementen zijn daarna onder het Hoofd Bedrijfsvoering 
(vacature) komen te vallen. De functie van Hoofd Evenementen is 
daarmee komen te vervallen. 
 
Per 1 maart hebben we afscheid genomen van Marjolein Stege, 
tijdelijk in dienst als registrator en van Nusch Romijn, tijdelijk in 
dienst op de afdeling Publiek en Communicatie t.b.v. de 
herinrichting fase 1e herinrichting. Isaac Muller, Technisch opzichter, 
is per 1 december uit dienst getreden.  
 
Het museum werkt daarnaast veel met oproepkrachten die met 
name de werkzaam zijn op de museumvloer.  
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9 STICHTING VRIENDEN VAN MUSEUM SPEELKLOK 
 
Doelstelling 
De Stichting Vrienden brengt geld bijeen voor de werving, 
restauratie van collectiestukken en voor de financiële ondersteuning 
van het museum in ruimere zin. De Stichting is eigenaar van het 
gebouw van het Restauratieatelier, de bovengelegen verhuurde 
appartementen, de ondergelegen werfkelder en een depot. 
 
Verslag 2013 
Het jaar 2013 heeft voor de Stichting Vrienden in het teken gestaan 
van financieel herstel na de aanschaf en verbouwing van het depot 
aan de Californiëdreef ten behoeve van het museum.  
Deze doelstelling werd gerealiseerd door de uitgaven af te stemmen 
op de rendementen van de portefeuille. De effectenportefeuille heeft 
in 2013 een redelijk rendement gemaakt en de Stichting weet zich 
ondanks de economische crisis gesteund door een redelijk constante 
Vriendenschare. De uitbreiding van de Vriendenschare was ook een 
doelstelling, welke de Stichting Vrienden helaas niet heeft weten te 
realiseren.  
 
De liquiditeitspositie is met € 74.000 verbeterd, wat met name het 
gevolg is van huurinkomsten € 50.000, bijdrage Vrienden € 35.000 
en de effectenportefeuille € 23.000.  
 
In 2013 is op basis van het beleid om de komende 25 jaar het 
museum indien noodzakelijk te ondersteunen met jaarlijks €100.000 
een bestemmingsreserve gevormd van €2.500.000. Deze 
bestemmingsreserve was reeds gedeeltelijk in 2012 gevormd maar 
nu is de omvang voor de komende 25 jaar bepaald.   
 
De Stichting Vrienden heeft het museum in 2013 ondersteund met 
een bijdrage voor de tentoonstelling ‘Cheers’ en de herinrichting van 
het museum. 
 
Plan 2014 
Voor 2014 heeft de Stichting Vrienden zich als doel gesteld om de 
liquiditeitspositie verder te versterken. Daarnaast is wederom het 
doel om de Ondernemersvrienden Groep te vergroten en dan met 
name door meer focus te leggen op het werven van Gouden of 
Zilveren Vrienden.  

 
 
Bestuurssamenstelling 
De samenstelling van het bestuur is per ultimo 2013 als volgt: 
De heer J.A.M. Sprong       Voorzitter 
Mevrouw E. van der Meer de Walcheren    Secretaris 
De heer E. van Dinther    Penningmeester 
Mevrouw P. van den Broek   Lid 
De heer dr H. ter Linden   Lid 
Mevrouw S. van Loon – Vercauteren  Lid 
Mevrouw K. Zandbergen verzorgt de ledenadministratie. 
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Ondernemersvrienden van Museum Speelklok, 2013 
 
Gouden Ondernemersvrienden 
Rabobank Utrecht 
 

Zilveren Ondernemersvrienden 
Jurriëns 
SHV Holdings NV 
Swaenenborgh, Stichting 
Van Luin Assurantie Groep BV, 
 
Ondernemersvrienden 
3RRR Belastingadviseurs BV, 
ABN AMRO Lease, 
Barlavento B.V. 
BDO CampsObers, 
Blitzz Hairstyling, 
Braam Bouwrealisatie 
Cafe Orloff Utrecht, 
Centrum voor Bedrijfsopvolging, 
Circumflex Automatisering, 
D2 Projectparket BV, 
de Advocaten van van Riet, 
De Regelaar 
Driessen Bouw, 
Droste De Vries Makelaars BV 
Explorama 
Feniks Tandtechniek 
Fennema Drukkers, 
Finac, 
Fiorentini Benelux B.V. 
Fiscale Dienstverlening BV, Administratieve 
GGN Utrecht, 
Grafhorst Notarissen, Van 
Grifhorst Dijkstra Makelaars, 
Groot Advocaten, Stuyvesant de 
Hanssen Spronk Familierecht, 
Hommersom Advocatuur, 
House of Performance, 
ING, 
Jong en Klasse Design, 

 
Kersten B.V., 
KPMG Accountants N.V., 
Libertas, Drukkerij 
Linxx, 
Lisman en Lisman B.V. 
Maatschap voor Communicatie, 
Marree Dijxhoorn Advocaten B.V., 
Mengelberg Prillevitz Planten Advocaten, 
NFP Photography 
NPM Capital (J.W. Baud) 
Odenwald Organic BV, 
Paapstvandam 
Pesco Trading BV, 
Punt Makelaars, 
Raadgevers Medische Beroepen 
Roberto Gelato 
Roverhoofdman, 
Rubens Proeflokaal, 
Sprong Bedrijfshuisvesting, Barkey Wolf 
Staalbankiers, 
Trias Totaal Groep, 
Trustpartners NV 
Unifore Real Estate, 
Utrechtse Schade Advocaten 
Van Beek Partners vastgoedbelegging BV, 
Van Diepen Van der Kroef Advocaten, 
Van Hall Siemelink Advocaten 
Van Hoogevest Architecten BV, 
Van Lanschot bankiers, 
Van Olst Holding BV, 
Van Overhagen Vastgoed BV, 
Van Ruyven Advocaten, 
Vanbreugel Artprojects 
Huisarts Verdijk 
VIOS Bouwgroep BV, 
Weg, Annemiek van de 
Wijn en Stael Advocaten 
Xantèr 
Zinin, 
Zwol Wijntjes Accountants Adviseurs BV, Van 
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10 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
De Raad van Toezicht is in 2013 acht keer bij elkaar gekomen. Er is 
veel energie gestoken in fase 2 van de herinrichting maar dat heeft 
niet kunnen voorkomen dat de bezoekersaantallen niet zijn 
gestegen, maar zijn gestabiliseerd op een te laag niveau van 
83.500. Het museum heeft derhalve het jaar 2013 afgesloten met 
wederom een verlies. De directie heeft, met steun van de Raad van 
Toezicht, begin 2014 de pijnlijke beslissing moeten nemen om het 
kosten niveau structureel te verlagen door inkrimping van het 
personeelsbestand middels gedwongen ontslag. Dit is voor het eerst 
in de geschiedenis van het museum en naar we hopen ook de 
laatste keer. Deze beslissing heeft de medewerkers van het Museum 
diep geraakt. De Raad van Toezicht heeft daar begrip voor.  
  
De directie heeft in overleg met de Raad van Toezicht en na 
toestemming van de BankGiro loterij, besloten fase 3 van de 
herinrichting pas op zijn vroegst in 2015 uit te voeren. Alle energie 
moet nu worden aangewend om de bezoekersaantallen te verhogen. 
De aandacht van de directie en vele anderen in het museum zal 
worden gericht op marketing en het bedenken en organiseren van 
aansprekende tentoonstellingen. Cheers, café muziek van 
zelfspelende muziekautomaten van de jaren 20 van de vorige eeuw, 
heeft de bezoekers aantallen in het laatste kwartaal gelukkig 
behoorlijk doen toenemen. Dit heeft ons gesterkt in de gedachte dat 
Museum Speelklok in de toekomst veel meer moet inzetten op 
tentoonstellingen met een bij voorkeur landelijke uitstraling die een 
breed publiek aanspreken. Cheers wordt in april 2014 gevolgd door 
een tentoonstelling over magische speelautomaten, die door Hans 
Klok zal worden geopend. Daarna zullen in rap tempo nog veel meer 
aansprekende tentoonstellingen volgen. Wij strijden met het 
museum immers om de aandacht van een vluchtige bezoeker die 
kan kiezen uit een toenemend aanbod van concurrerende 
"verleidingen". In deze  concurrentie strijd past een assertievere 
programmering van activiteiten en tentoonstellingen. Naast meer 
bezoekers vergen ook de andere inkomstenbronnen van het 
museum meer aandacht: zaalverhuur, Museumcafé Klok, de 
museumwinkel en restauraties voor derden. Er is op al deze 
gebieden veel ruimte voor verbetering. Die zijn ook noodzakelijk 
voor een sluitende exploitatie van het museum.  
 

 
 
De belangrijkste sponsors van het museum, de gemeente Utrecht, 
de BankGiro loterij en de vrienden van Museum Speelklok danken 
we voor hun financiële bijdragen aan het museum.  
Afgezien van de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan de 
exploitatie en het onderhoud van het gebouw zijn we de gemeente 
zeer erkentelijk voor de vele gemeentelijke activiteiten, die in het 
museum plaatsvinden, waaronder de maandelijkse naturalisatie 
plechtigheden. De BankGiro loterij danken we voor de jaarlijkse 
bijdrage voor aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten en 
bovendien voor de ruime bijdrage voor de herinrichting van het 
museum. De vrienden van Museum Speelklok zijn we veel dank 
verschuldigd voor de financiële bijdrage voor de herinrichting. Tot 
slot danken we de medewerkers van ons museum voor hun enorme 
inzet gedurende het afgelopen jaar. Onder moeilijke 
omstandigheden is zeer veel werk verzet. We realiseren ons dat 
grootschalige museumverbouwingen over het algemeen 
plaatsvinden door sluiting van het museum. Bij Speelklok heeft de 
herinrichting plaatsgevonden zonder dat het museum ook maar een 
dag is gesloten voor het publiek. 
 
De heer Jan Willem Baud 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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