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VOORWOORD
Het jaar 2014 was voor Museum Speelklok een jaar van uitdagingen.
Met uiteindelijk 90.000 bezoekers mogen we best tevreden zijn, maar
financieel hadden we het moeilijk. De Gemeente Utrecht en onze
Stichting Vrienden sprongen bij en dat was ook echt nodig. In oktober
was er veel aandacht van de media voor onze financiële situatie.
Gelukkig konden we goed uitleggen wat er wordt gedaan om uit de
impasse te komen. En ook wat er al is gedaan om zo veel mogelijk te
bezuinigen. Toen bleek overigens ook hoeveel vrienden en fans
Museum Speelklok heeft, want we kregen heel veel ondersteunende
reacties.
In juli kondigde directeur Vera Carasso haar vertrek aan. In september
namen we afscheid tijdens een druk bezochte receptie. De Raad van
Toezicht benoemde een interim directeur.
Ten aanzien van de geplande volgende fase van de herinrichting deden
we het even rustig aan. We namen de tijd om de eerste en tweede
fase goed te evalueren en waar nodig bij te stellen. Gelukkig blijkt dat
de bezoekers de ingrijpende herinrichting, met veel aandacht voor
interactiviteit, waarderen. De derde fase van de herinrichting zal pas
volgend jaar plaats vinden. Daarnaast wordt er natuurlijk continue
gewerkt aan ons grote succesnummer, de rondleiding die al zestig jaar
bestaat. Het is af en toe nodig de verhaallijn, de voorbeelden en de
juistheid van de gegevens te checken en aan te scherpen.
De zelfstandige daghoreca werd helaas stilgezet. Het bleek toch dat de
horeca inkomsten ondanks alle inspanningen met een breed aanbod
aan producten, tegen vielen. We beraden ons nu op alternatieven.
Ondertussen is scherp gekeken naar onze voornaamste
inkomstenbronnen: bezoekers, restauraties voor externe partijen en
avondhoreca. We zullen onze energie nog veel scherper moeten
richten op deze “bronnen”. Dat betekent dat we eventuele
nevenactiviteiten, die ook uitdagend en belangrijk zijn, nu even niet
doen.
Museum Speelklok is een kleine organisatie met slechts 17 fte. Het is
een genoegen en een uitdaging met een internationaal vermaarde
collectie en enthousiaste mensen, de kwaliteit van het museum hoog
te houden.
Klaas Dirk Bruintjes
DIRECTEUR ad interim
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SUBSIDIËNTEN EN BEGUNSTIGERS VAN MUSEUM SPEELKLOK
IN 2014
Subsidiënten
BankGiro Loterij
Gemeente Utrecht
Begunstigers
Gravin van Bylandt Stichting
Stichting Dioraphte
K.F. Hein Fonds
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Mien van ’t Sant fonds
Stichting Vrienden van Museum Speelklok
Museum Speelklok dankt al zijn subsidiënten en begunstigers voor de
aanzienlijke financiële bijdragen.

4

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

♪ 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. ♪

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
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2014 IN MUSEUM SPEELKLOK
Na de ingrijpende herinrichting van Museum Speelklok in 2012 en
2013, heeft het museum even pas op de plaats gemaakt. In 2014 is
kritisch geëvalueerd hoe de herinrichting in de praktijk werkt en of
onze bezoekers tevreden zijn met het resultaat. In het voorjaar van
2016 zal de herinrichting met de derde fase worden voortgezet. Dan
zal een levendig muzikaal plein worden gerealiseerd. Uiteraard hebben
we dit goed afgestemd met onze belangrijkste financiers de BankGiro
Loterij en de Stichting Vrienden.

medewerker het aantal uren moeten verminderen. Een uiterst
pijnlijke, maar noodzakelijke maatregel. Ondanks deze en andere
bezuinigingsmaatregelen waren we er nog niet en koersten we af op
een tekort. Dankzij een eenmalige extra subsidie van € 135.000,- van
de Gemeente Utrecht en een bijdrage van de Stichting Vrienden,
hebben we het jaar 2014 toch positief kunnen afsluiten. We zijn de
Gemeente Utrecht en de Stichting Vrienden van Museum Speelklok
daar bijzonder erkentelijk voor.

De bekende rondleiding, die al bestaat sinds de oprichting in 1956, is
nog steeds een vast onderdeel van een bezoek aan Museum Speelklok.
Deze wordt aangevuld met kennisoverdracht in verschillende lagen in
de inmiddels voltooide Museum Expeditie, die bestemd is voor de
individuele bezoeker. Beleving, verwondering en interactiviteit staan
overal centraal. De herinrichting van het museum wil zo veel mogelijk
recht doen aan de klinkende verhalen die verteld worden.

In september 2014 namen we afscheid van Vera Carasso. Na vijf jaar
directeurschap van Museum Speelklok koos zij voor een andere baan.
Zij werd Hoofd Collecties van het Gemeentemuseum Den Haag. We
zijn Vera erkentelijk voor haar inzet voor Museum Speelklok. Zij was
de drijvende kracht achter de ingrijpende verbouwingen.
Klaas Dirk Bruintjes, sinds 2001 lid van de Raad van Toezicht, volgt
haar tijdelijk op.

Het museum is er trots op een cultureel ondernemende organisatie te
zijn. Een groot aandeel van de inkomsten wordt door het museum zelf
gegenereerd. De entreegelden, de inkomsten uit de museumwinkel,
het museumcafé en de zaalverhuur vormden ook in 2014 een
belangrijke bron van inkomsten.
Bovendien spant Museum Speelklok zich blijvend in om de
bedrijfsvoering zoveel mogelijk te verduurzamen. Zo worden zo veel
mogelijk duurzame materialen en technieken toegepast en wordt een
duurzaam inkoopbeleid gevoerd.

2014 is een jaar van bezinning geworden. We sloten het jaar af met
bijna 90.000 bezoekers, een stijging van 7% ten opzichte van 2013.
Ondanks alle gezamenlijke inspanningen zijn er niet voldoende
bezoekers geweest om onze kosten te kunnen dekken. Het komende
jaar zal het museum – nog meer dan voorheen – alles op alles
moeten zetten om het aantal bezoekers te verhogen. In de begroting
die voor 2015 is opgesteld, wordt dan ook rekening gehouden met
93.000 bezoekers.
Onze inspanningen zullen zich meer dan ooit richten op onze
voornaamste doelgroepen: de 55+ ers en (groot) ouders met (klein)
kinderen. Een steeds weer verrassende en boeiende programmering
zal de bezoekers over de streep moeten trekken. Dat kan ondermeer
met een mooie nieuwe website en heldere marketingactiviteiten.

De BankGiro Loterij is de belangrijkste begunstiger, met een
structurele bijdrage ten behoeve van collectie en presentatie van
€ 200.000 per jaar. De Gemeente Utrecht biedt een structurele
subsidie die noodzakelijk is voor de exploitatie van het museum.
Hoewel we buitengewoon erkentelijk zijn voor deze substantiële
bijdrage, moeten we constateren dat er een kwetsbaar evenwicht is.
Een iets teruglopend bezoekersaantal of andere financiële tegenslag
kunnen we eigenlijk niet opvangen.

De concentratie op het genereren van meer bezoek en meer eigen
inkomsten heeft tot slot ook tot gevolg dat de Raad van Toezicht, de
directie en het MT zich genoodzaakt zien om de huidige missie, visie
en strategische kernpunten te heroverwegen.

Door toenemende kosten zijn we in 2014 in de rode cijfers gekomen.
In het voorjaar van 2014 heeft het museum – na een reorganisatie –
afscheid moeten nemen van twee medewerkers en voor één
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1 BEZOEKERS
Bezoekersaantallen

Individuele bezoekers
Museumkaart bezoekers
Overige bezoekers *
Bezoekers ontvangsten
Totaal aantal bezoekers

2014
38.048
38.546
5.522
7.656
89.772

2013
35.684
33.736
7.107
7.152
83.679

* Onder andere podium, kinderen jonger dan 4 jaar, Vereniging
Rembrandt en ICOM-kaarthouders.
In 2014 bezochten 89.772 bezoekers Museum Speelklok. Dit is
betekent een stijging van 7% ten opzichte van het bezoekersaantal
van 2013.
Wederom noteert het museum een stijging van het aantal bezoekers
met museumkaart, conform de trend die ook bij onze collega musea
het afgelopen jaar is geconstateerd.
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2 COLLECTIE EN GEBOUWEN
- Een verzenddoos voor een platenspeeldoos (cat. 1316)
- Een Harfenuhr (cat. 1273) werd aangekocht met een bijdrage van
van een anonieme stichting, aangevuld door de BankGiro Loterij.

2.1 Meerjarig onderhoudsplan
Het onderhoud aan de Middeleeuwse Buurkerk vraagt een
voortdurende (financiële) uitdaging om deze prachtige historische
locatie voor de stad en haar toekomstige generaties te behouden. Met
behulp van de BRIM regeling (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding
Monumenten 2013) weten wij de kerk voor verval te behoeden en de
conditie van het pand vitaal te houden. In samenwerking met onder
andere Stichting Monumentenwacht Utrecht zijn wij hier ook in 2014
goed in geslaagd. Ook de komende jaren hopen wij van deze
onmisbare regeling gebruik te kunnen blijven maken. Uit het meerjarig
onderhoudsplan is in 2014 opdracht gegeven om -gebroken leien te
vervangen, -scheuren in dakgoten te dichten, -brandwerende
materialen en compartimentering van de zolderruimten aan te
brengen, -het voetlood bij meerdere dakvlakken te vervangen en het
schilderwerk van de voormalige kosterswoning bij te houden.

Schenkingen en legaten
In 2014 heeft Museum Speelklok 35 nieuwe schenkingen aan haar
collectie mogen toevoegen. Opnieuw zat daar bij een belangrijke
schenking van kleine objecten met speelmechaniek, verworven van
één particulier verzamelaar: zeer interessant als referentie en
onderzoekscollectie (cat. 1277-1308). Eén legaat werd verworven
(cat. 1267) een juwelendoosje met cilinderspeelwerk.
Bruiklenen Internationaal
De George Pyke orgelklok (cat. 0760) heeft in het Händel Haus in
Halle, Duitsland een prominente rol gespeeld tijdens de tentoonstelling
“Das mechanische Herz oder die wunderbare Welt der
Musikautomaten” (21 februari 2014 – 15 juni 2014).
En Museum Speelklok heeft door drie collectiestukken in bruikleen te
geven voor de spraakmakende internationale tentoonstelling “Art or
Sound”, georganiseerd door het Fondazione Prada in Venetië, in de
tweede helft van 2014, een significante bijdrage weten te leveren. De
Bacigalupo (cat. 0193), een Kalliope staande platenspeeldoos (cat.
0972) en een cilinderspeeldoos (cat. 0308) waren onderdeel van deze
tentoonstelling.

2.2 Collectieregistratie
De professionalisering van de collectieregistratie, die in 2011 is ingezet
met de aanschaf van het museumregistratiesysteem Adlib, werd
vervolgd in 2014. De objecten tentoongesteld tijdens de
tentoonstellingen Cheers! en Moving Magic kregen hier een verdere
verdieping.
Het registratieproject van het repertoire, dat in 2012 startte en nog
steeds wordt uitgevoerd door een vrijwilliger, omvat inmiddels 1800
rollen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan het repertoire dat
speelbaar is op collectiestukken. Het repertoire van de volgende
instrumenten is inmiddels raadpleegbaar in Adlib: inv. 0059 De
Lösche; inv. 1146 Photoplayer; inv. 0087 Violina B; inv. 0790
Steinway Duo Art reproductie vleugel; inv.0825 Ampico reproductie
vleugel; inv. 1188 Weber Maesto; Inv. 0829 Red Welte Vertegrand;
inv. 0588 Steinway Welte reproductie vleugel; inv. 1047 Welte Mignon
reproductie vleugel.

2.4 Restauraties
In 2014 vonden in het atelier van Museum Speelklok de volgende
restauraties plaats:
1115 fietsende aap
1266 knijpkat
0839 Pierrot
1267 cilinderspeeldoos
1136 clown met paraplu
0152 geit in stolp
0822 acrobaat
1106 Koffieschenker
0215 Hangklok met tongenspeelwerk (Trompeteruhr),
1037 klavier
0788 Engeringh orgelklok

2.3 Aanwinsten
Aankopen
In 2014 werden een aantal aankopen gedaan. Deze aankopen werden
gefinancierd door de BankGiro Loterij:
- De Van Speyk cilinderspeeldoos (cat. 1268);
- Een pianola virtuoos (cat. 1270);
8

0760
1037
0959
0572
1158
1094

Pyke orgelklok
Schwarzwalder Flötenuhr
Marcus klok
Jansen klok
IJzeren Hein
Lange Gavioli

2.5 Overige werkzaamheden
Naast het dagelijks onderhoud, waar afgelopen jaar opnieuw veel tijd
aan moest worden besteed, hebben de restauratoren een bijdrage
geleverd aan de realisatie van de tentoonstelling van Moving Magic. Zij
hebben de instrumenten voorbereid die tijdens de tentoonstelling
stonden opgesteld en te zien waren in de introductiefilm. Tevens
hebben zij een trekpop ontworpen voor de knutselactiviteit tijdens de
schoolvakanties. Ook voor de voorstellingen tijdens de
kindervakanties, zoals Coppélia en Babar, werden instrumenten speel
klaar gemaakt.
Medio 2014 werd het front van de IJzeren Hein (cat. 1158) bij de
Firma Verbeeck gerestaureerd en werd het gehele straatorgel na
voltooiing feestelijk gepresenteerd in het Middenschip, met
inhoudelijke bijdragen van de medewerkers van het restauratieatelier.
Ook verzorgden zij de transporten voor de internationale bruiklenen,
zowel in het voortraject als tijdens het transport als koerier.
2.6 Onderzoek
Medewerkers van de collectieafdeling hebben inhoudelijke bijdragen
geleverd voor de tentoonstelling Moving Magic en de presentatie en
publicatie van de IJzeren Hein.¹
In 2014 werd ook vooronderzoek verricht voor een omvangrijke
externe restauratie voor een particulier, waarbij nieuwe cilinders
gearrangeerd gaan worden voor een 18de eeuws staand horloge.

¹ Godderis, A. “Restauratie en presentatie 68-Bursens ‘De IJzeren Hein’”, Het Pierement.
Jrg. 61.4. Oktober 2014: pp. 140-143.
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3 MARKETING & COMMUNICATIE
de bezoekers al dan niet worden bereikt en de woonplaats. Op deze
wijze werd waardevolle informatie verzameld over de ervaring en onze
bezoekers zelf. In 2014 hebben 334 respondenten de enquête
ingevuld en zij gaven een gemiddeld rapportcijfer van een 7,9 voor
een museumbezoek. De Muzikale Tour scoorde erg hoog met een 8,6.
De tentoonstelling Cheers! ontving een 9 en Moving Magic een
voorlopig gemiddelde van 7,2. De meeste bezoekers komen uit de stad
of provincie Utrecht.

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
interactieve Museum Expeditie.
3.1 Tentoonstelling en activiteiten
In 2014 heeft de focus van de activiteiten en daarbij de marketing en
communicatie van tentoonstellingen gelegen bij de twee
hoofddoelgroepen die het museum ontvangt:
55+ ers
(groot)ouders met (klein)kinderen.

Ook is er in het laatste half jaar een zgn. positioneringsonderzoek
uitgevoerd, dat kostbare informatie heeft vergaard over de positie van
Museum Speelklok binnen de markt. Met dit onderzoek is
geanalyseerd wat de wensen, behoeften en interesses van de twee
belangrijkste hoofddoelgroepen van Museum Speelklok zijn. De
kernwaarden vrolijk, verrassend en leerzaam treden in deze
positionering sterk op de voorgrond. De nieuwe aangenomen
positionering biedt meer focus en luidt als volgt:

De hoofddoelgroep voor de tijdelijke tentoonstellingen Cheers! en
Moving Magic betrof de 55+er. Maar ook voor de (groot)ouders met
(klein)kinderen werden er binnen deze kaders verschillende
activiteiten georganiseerd. Zo was er een puzzelblad waarmee de
kinderen door de tentoonstelling konden gaan en werden er tijdens
elke vakantieperiode specifieke evenementen geprogrammeerd.
Schoolvakanties zijn name voor (groot)ouders met (klein)kinderen een
voorkeursmoment om activiteiten te ondernemen en dus musea te
bezoeken. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat deze doelgroep
speciaal georganiseerde activiteiten belangrijk vindt en waardeert.
Museum Speelklok heeft hier in 2014 op in gespeeld, door voor hen
speciale activiteiten te organiseren. Deze activiteiten, zoals
familievoorstellingen en knutselworkshops, vallen altijd onder de
paraplu van de op dat moment georganiseerde tentoonstelling. Zo
ontstaat er voor beide hoofddoelgroepen een mooi programma dat
zoveel mogelijk binnen deze themakaders past. De kindervoorstelling
‘de Notenkraker’, dat tijdens de kerstvakantie werd georganiseerd, is
hiervan een bijzonder goed voorbeeld. Het bekende kerstverhaal sloot
perfect aan op Moving Magic, waarbij automaten (bewegende mens- of
dier ‘poppen’) ten toon werden gesteld. Bijzonder was dat we
voorstelling met minimale middelen en uitsluitend door de inzet van
eigen personeelsleden en onze rondleiders werd georganiseerd. De
voorstelling was ontzettend succesvol en trok vele bezoekers!

‘Museum Speelklok is een museum met zelfspelende
muziekinstrumenten. Van de kleine speeldoosjes tot de enorme
draaiorgels. Het museum is voor iedereen toegankelijk, maar richt zich
voornamelijk op de 55-plussers en ouders van basisschoolkinderen.
Museum Speelklok staat voor een vrolijk, verrassend en leerzaam
museum dat bezoekers een beleving meegeeft en al luisterend en al
doende nieuwe kennis laat opdoen over de geschiedenis van de
zelfspelende muziekinstrumenten. Dit gebeurt door te vertellen over
de instrumenten en bezoekers te raken door de vrolijke live muziek
die de instrumenten maken. Tevens biedt het museum de bezoeker
een leuk dagje uit. Op het gebied van automatische
muziekinstrumenten van de 15de eeuw tot nu geeft Museum Speelklok
het meest complete beeld. Een unicum in de wereld.’
3.3 Communicatiemiddelen
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 2014
door 191.756 unieke bezoekers bezocht.

3.2 Onderzoek
Het publieksonderzoek naar de bezoekers van Museum Speelklok werd
ook in 2014 doorgezet. Door middel van een enquête werd inzicht
gegeven in de beoordelingen van de bezoekers over verschillende
elementen van het museumbezoek, de communicatiekanalen waarmee
10

In 2014 heeft het museum een zgn. Google grant aangevraagd èn
gekregen! Het kan gezien worden als een advertentietegoed dat bij
Google kan worden ingezet om onze website en activiteiten te
promoten. Het is een tegoed van € 120.000 dat we op jaarbasis
mogen inzetten en stimuleert een grotere vindbaarheid van onze
website.
Ook het meer inzetten van social media bevordert het websitebezoek,
naamsbekendheid en interactieve communicatie met (potentiële)
bezoekers. Eind 2014 kende het museum op facebook 1816 volgers en
op twitter 1073.
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 2014 veelvuldig gesproken en geschreven in
verschillende media, waaronder in nationale en regionale radio en
televisie, landelijke en regionale dagbladen, weekbladen,
(vak)tijdschriften en maandbladen. De totale waarde die de free
publicity in 2014 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. De mediawaarde
van de gedrukte media was in 2014 een bedrag van € 973.108,00.
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4 VASTE PRESENTATIE
4.1 Museum Expeditie

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 Museum Expeditie geeft een
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.

In 2013 is het tweede en laatste deel van de Museum Expeditie
gerealiseerd. Deze bestaat nu uit een Techniekzaal, het zogenaamde
Herenhuis, Hoorspel en Observatorium. Samen vormen zij de Museum
Expeditie waar je zelf, zonder rondleider, de bijzondere wereld van de
mechanische muziek kunt ontdekken.
Museum Speelklok heeft het jaar 2014 benut om de puntjes op de i te
zetten van deze - in de eerste twee fases van de herinrichting
gerealiseerde - zalen. Zo werd er een duidelijke slag gemaakt ter
verbetering van de routing van en naar de Museum Expeditie, een
inhoudelijke laag toegevoegd, kinderziektes verholpen en er werd
vooral veel geluisterd naar ervaringen en opmerkingen van bezoekers.
Al met al heeft deze evaluatiefase de kwaliteit en de vindbaarheid van
de Museum Expeditie verhoogt.

Ook in 2014 heeft Museum Speelklok weer vele klassen mogen
ontvangen, zowel binnen het Museum voor de Klas programma, als
van vele individuele klassen van het primair en voortgezet onderwijs.
Meestal brachten deze klassen ook een bezoek aan het
restauratieatelier.
4.4 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. In het ateliergebouw zijn tijdens archeologische
opgravingen in 2008 en 2009 overblijfselen van zowel Romeinse, als
Bisschoppelijke bouwwerken teruggevonden. De grenzen van de
voormalige Romeinse muur lopen recht onder de werkbanken van
onze restauratoren door.

4.2 Muzikale Tour
De rondleiding, die vanaf december 2012 de ‘Muzikale Tour’ wordt
genoemd, is natuurlijk gebleven. Al sinds jaar en dag werken we met
enthousiaste studenten die we met plezier opleiden om onze collectie
te demonstreren. Zij vertellen klinkende verhalen en laten de muziek
van onze instrumenten uiteraard horen! Op diverse momenten
gedurende het jaar wordt hun taak geëvalueerd, waar nodig
aangescherpt en continue voorzien van nieuwe inzichten die
voortvloeien uit het collectieonderzoek.
Nadat in 2014 is besloten om de volgende fase van de herinrichting uit
te stellen, zal hier in 2015 weer mee worden gestart. De zalen waar nu
de Muzikale Tour plaatsvindt, worden dan aangepakt. Het
belangrijkste doel is om de collectiestukken een beter podium te
bieden dan ze op dit moment hebben. Het museum ontving onder
andere hiervoor het bedrag van € 700.000 van de BankGiro Loterij in
februari 2013. Daarnaast zal ook de danszaal een make-over krijgen.

In het atelier zijn de restauraties van vele instrumenten op bepaalde
momenten zichtbaar voor publiek. Er wordt gewerkt aan projecten van
wereldfaam, die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van het museum als kenniscentrum. Het restauratieatelier was ook in
2014 elke eerste woensdag van de maand en op basis van reservering
te bezoeken. Daarnaast werd het restauratieatelier bij speciale
gelegenheden opengesteld voor het publiek, zoals tijdens de open
monumentendag en de jaarlijkse stadsdag.

3.3 Educatieve visie

Een bezoek bestaat uit een rondleiding in de ateliers van de
restauratoren met verschillende vakgebieden: orgelbouw,
klokkenrestauratie, onderzoek en promotie.

Museum Speelklok heeft ook in 2014 gewerkt aan een totaal-educatie
die niet alleen onderwijsgroepen bereikt, maar alle doelgroepen van
het museum bedient. Naast de Muzikale Tour en de Museum Expeditie
bevatten alle andere activiteiten die Museum Speelklok organiseert
educatieve aspecten (denk aan voorstellingen, puzzelbladen,
knutselactiviteiten etc.). In de educatieve visie van Museum Speelklok
12

5 WISSELTENTOONSTELLINGEN
Rondom de tentoonstelling Moving Magic werden meerdere activiteiten
georganiseerd. Zo organiseerden we tijdens meivakantie de
kinderworkshop: ‘Als ik kon goochelen’. In de zomervakantie werden
de kinderen uitgenodigd om een eigen trekpop te maken, in het kader
van de tentoongestelde, bewegende ‘poppen’. Dit poppenthema kwam
eveneens aan bod bij de familietheatervoorstelling ‘Coppélia’ tijdens
de herfstvakantie, net zoals bij het voorleessprookje ‘de Notenkraker’
tijdens de kerstvakantie.

Museum Speelklok is van mening dat het regelmatig organiseren van
tijdelijke tentoonstellingen van wezenlijk belang is voor een continue
en gedegen bezoekersstroom en herhaalbezoek stimuleert.
5.1 Cheers! Cafe muziek in de roaring twenties
Tot en met 16 maart 2014 was in Museum Speelklok de bruisende
tentoonstelling Cheers! te zien. De zalen waren gevuld met muziek,
obers in rokkostuum liepen af en aan. Deze bijzondere tentoonstelling
over cafémuziek bracht iedereen terug naar de sferen van eind 19de en
begin 20ste eeuw.

5.2.2 Collectie tentoonstelling Moving Magic
Ter voorbereiding van de tentoonstelling werden in totaal 22
automaten geselecteerd, waarvan acht uit de eigen collectie van
Museum Speelklok en veertien stukken van vier particulier
verzamelaars en één collega museum.

5.2 Moving Magic
Op 24 april 2014 werd de betoverende tentoonstelling Moving Magic
geopend. Deze tentoonstelling bracht de bezoeker in verwondering
met 19de eeuwse automaten uit Parijs. Deze mechanisch bewegende
mens- of dierfiguren betoveren jong en oud al meer dan 100 jaar met
hun ingenieuze goocheltrucs, levensechte bewegingen en bijpassende
melodieën.

Te bewonderen waren onder andere de bijzondere goochelende clown
die zijn hoofd laat verdwijnen van de vervaardiger Jean Phalibois, uit
ca. 1880; de Rokende Turk, toegeschreven aan Léopold Lambert,
Parijs ca. 1890; Vioolspeler op een ton, toegeschreven aan Alexandre
Théroude, Parijs ca. 1875 en de Chinese Man in Vaas, toegeschreven
aan de firma Roullet & Decamps, Paris ca. 1900.

Voor deze tentoonstelling is het museum een samenwerking
aangegaan met illusionist Hans Klok. Tijdens de opening verzorgde hij
een spetterende show. Daarnaast liet hij in de introductiefilm van de
tentoonstelling op magische wijze het verband zien tussen de 19de
eeuwse automaten en het hedendaagse illusionisme. Het blijkt dat de
verwondering van vroeger eeuwen nog steeds werkt. Hans Klok
gebruikt namelijk vandaag de dag nog steeds trucs waar
automatenbouwer Robert-Houdin meer dan 150 jaar geleden de
grondlegger van was!

Van de collectiestukken werden bewegende geluidsopnamen gemaakt,
omdat de stukken te kwetsbaar zijn om iedere dag te demonstreren.
Een paar automaten konden tijdens bijzondere rondleidingen af en toe
wel worden gedemonstreerd.

Ook de wereldberoemde Amerikaanse illusionist David Copperfield
leverde een bijdrage aan te tentoonstelling. David Copperfield is een
groot liefhebber en verzamelaar van automaten. Zo bezit de
Amerikaanse illusionist een aantal unieke en uiterst kwetsbare
automaten van Houdin. Op 11 november werd er een hoofdstuk over
David Copperfield en zijn verzameling toegevoegd aan de
tentoonstelling Moving Magic in Museum Speelklok. In een brief aan de
bezoeker van Museum Speelklok beschreef Copperfield zijn fascinatie
voor de automaten uit de tentoonstelling en zijn eigen collectie.

13

6 PUBLIEKSACTIVEITEN
Op 24 april opende de deuren van de betoverende tentoonstelling
Moving Magic, dit gebeurde met een spetterende show van Hans Klok.
Rondom deze tentoonstelling werd in de meivakantie de workshop:
‘Als ik kon goochelen’ georganiseerd. Hier leerden bezoekers de
leukste goocheltrucs!

In 2014 stond Museum Speelklok weer bol van de activiteiten. Zoals
Museum Speelklok in haar marketingstrategie heeft omschreven,
moeten alle evenementen en activiteiten inhoudelijk passen bij de
tentoonstelling van dat moment. Uiteraard heeft deze focus gevolgen
voor het soort activiteiten en evenementen dat Museum Speelklok
programmeert. Hieronder per maand een opsomming:

Juni
Tijdens de jaarlijkse stadsdag stelde Museum Speelklok het
Restauratieatelier open voor bezoek. Hier kwamen bezoekers meer te
weten over de techniek achter de zelfspelende instrumenten.

Januari
Museum Speelklok begon het jaar traditiegetrouw met de
Nieuwjaarsduik van Culturele Zondagen. Samen met de partner van
de tentoonstelling Cheers! - bierbrouwerij De Leckere - organiseerde
Museum Speelklok in het kader hiervan een heerlijke bierproeverij.

Op Vaderdag mochten alle vaders gratis naar het museum! Ook werd
er elk uur in de rondleiding speciale aandacht aan vaders gegeven.
Pa’s spierballen waren nodig bij het orgeldraaien en er werd geluisterd
naar ‘Het Dorp’, ‘Vader Jakob’ en ‘Ach vader lief toe drink niet meer’.

Februari
Tijdens de voorjaarsvakantie werd de kindervoorstelling ‘Het grote
avontuur van Babar de kleine olifant’ opgevoerd in het museum. Dit
klassieke kinderboek uit de jaren ’20 met muziek van Poulenc kwam
tot leven met de zelfspelende instrumenten en het gigantische
kerkorgel van Museum Speelklok.
Op 17 februari vond de tweede bierproeverij plaats.

Op 28 juni deed Museum Speelklok mee aan de Mall of Sound door
met een klein orgeltje het winkelende publiek op Hoog Catherijne te
trakteren op wat vrolijke noten.
Juli
Ook tijdens de zomervakantie was het feest in Museum Speelklok!
Onder begeleiding van de vrolijke zelfspelende muziekinstrumenten
mocht iedere bezoeker een eigen trekpop maken. En dit was niet
zomaar een trekpop! De marionet kon een wel heel spannend kunstje
en leek op één van de topstukken uit de tentoonstelling Moving Magic.

April
Ook in April vonden er twee heerlijke bierproeverijen plaats in Museum
Speelklok, passend binnen het themakader van de tentoonstelling
Cheers!
Op Museumkidsdag heeft Museum Speelklok de nadruk gelegd op alle
leuke kinderactiviteiten die altijd in het museum zijn te beleven!

Augustus
De grondige restauratie van het straatorgel De IJzeren Hein (1923) die in totaal een paar jaar heeft geduurd - werd in 2014 voltooid. Op
zaterdag 23 augustus was het onverwoestbare straatorgel weer in zijn
oude luister te zien en te horen!

Traditiegetrouw organiseert Museum Speelklok een concertavond voor
de échte fans (onder andere Kring van Draaiorgel Vrienden) van de
muziek van de zelfspelende instrumenten uit de collectie van het
museum. Op 4 april was er de hele avond muziek in de museumzalen
te horen.

Museum Speelklok organiseerde een mini-expo rondom de IJzeren
Hein. Speciaal voor de jonge bezoekertjes en voor de kindjes thuis
werd er een kleurwedstrijd georganiseerd.

Daarnaast deed Museum Speelklok op 5 en 6 april mee aan het
Museumweekend. Onder het thema ‘Doe een museum’ konden
bezoekers in het Museum kiezen voor de Muzikale Tour waar de
instrumenten live spelen, zelf op onderzoek uit in de Museum
Expeditie en op zoek gaan naar het lievelingsliedje van orgelaapje
Toon!

Op 22, 23 en 24 augustus vierde Museum Speelklok samen met de
Kring van Draaiorgelvrienden hun 60-jarig. Het museum trad met
enkele orgels naar buiten en organiseerde een pre-hear en pre-view
van het net gerestaureerde orgel de IJzeren Hein. Vrijdag 22 augustus
werd er een bijzonder concert in de Buurkerk in Museum Speelklok
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gegeven; organist Cor Ardesh bespeelde het Witte-kerkorgel in
samenspel met twee draaiorgels.

bier en heerlijke Hollandse hapjes. Museum Speelklok gaf bezoekers
niet alleen de kans om te dansen, zingen en te genieten van de
levensliederen, maar vertelde ook het verhaal achter ‘de Smartlap’.

September
In het kader van de tentoonstelling Moving Magic werd op de Culturele
Zondag van 7 september een magisch uitfeest georganiseerd, met de
beatboxende goochelaar Kariem Ahmed.

December
Tijdens de kerstvakantie konden alle kinderen elke dag komen
luisteren naar het spannende voorleessprookje van De Notenkraker in
Museum Speelklok. De muziekinstrumenten van het museum speelden
vrolijk mee met het interactieve kerstverhaal. Zo kwam er natuurlijk
muziek van Tsjaikovski voorbij en werden bekende kerstliedjes als
‘Jingle bells’ en ‘We wish you a merry christmas’ gespeeld op een
orgeltje.

Tijdens de Open Monumentendag (waarin mobiel erfgoed centraal
stond) heeft Museum Speelklok een evenement op de Maliebaan
luister bijgezet met een draaiorgel.
Oktober
Restaurator Friedell ten Holt-Derksen gaf op 5 oktober in het NRC
restaurant café in Amsterdam een lezing in het kader van de
tentoonstelling Moving Magic.

De Muzikale Tour kreeg tijdens de vakantiedagen een kersttintje met
veel bekende kerstmuziek, van ‘Jingle Bells’ tot ‘O, Denneboom’. Ook
de zelfspelende, muzikale kerstboom was natuurlijk weer te zien en te
horen!

Op 10 oktober werd de tweede, jaarlijkse KDV concertavond in
Museum Speelklok georganiseerd.
Museum Speelklok heeft de traditie om in de herfstvakantie een
muzikale voorstelling voor kinderen te programmeren, passend bij de
tentoonstelling die op dat moment te zien is. In de herfstvakantie van
2014 was 11 keer de betoverende familievoorstelling Coppélia te zien.
De voorstelling ging over een pop die tot leven komt.
Tijdens de maand van de geschiedenis – thema: vriend en vijand –
heeft Museum Speelkok wekelijks haar Schietend Schip
gedemonstreerd. Ook bij de kick-off van de maand van de
geschiedenis in Huis Doorn was het museum aanwezig: mèt het
Schietend Schip!
De Culturele Zondag van 12 oktober had het het thema: ‘In de ban
van de man. Museum Speelklok koppelde dit aan Hans Klok. Alle
‘Hansen’ mochten op deze dag gratis naar binnen.
November
Op 11 november werd er een hoofdstuk over David Copperfield, groot
verzamelaar van automaten, toegevoegd aan de tentoonstelling
Moving Magic in Museum Speelklok.
Tijdens het Smartlappenfestival Utrecht (georganiseerd op 14, 15 en
16 november) konden bezoekers gratis in het museumcafé van
Museum Speelklok terecht voor de echte tranentrekkers, schuimend
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7 COMMERCIËLE ACTIVITEITEN
7.1 Museumcafé Klok
Het in 2013 geopende Museumcafé Klok heeft ook in 2014 een
bijdrage geleverd aan de omzetcijfers van het museum. De uitgebreide
lunchkaart en een ruime keuze uit een assortiment van zelf gebakken
zoetigheden, zorgden ervoor dat het café aantrekkelijk was. Daarnaast
werd in mei 2014 het opnieuw ingerichte terras geopend. Dit
betekende een uitbreiding van de horecavoorziening en had mede tot
gevolg dat de zichtbaarheid van zowel het café, als het museum zelf
aan de buitenzijde duidelijker werd. In de warme zomermaanden
hebben we de positieve resultaten hiervan kunnen zien. Helaas gold
deze mooie bezetting alleen voor de zeer warme dagen in het
weekend en hebben we de verwachte drukte gedurende de rest van
het jaar niet substantieel zien toenemen. De gewenste spontane inloop
van passanten vanaf de Steenweg bleef uit.
Het exploiteren van een eigen horecagelegenheid brengt veel drukte
met zich mee en legt een groot beslag op de organisatie. Met een
dagelijks wisselende bezetting van oproepkrachten en huismeesters is
het moeilijk om continuïteit te waarborgen. De producten moeten elke
dag op uniforme wijze gepresenteerd worden, bestellingen moeten
worden gedaan en de horeca normen vragen een dagelijkse
overdracht die de versheid van producten vereist. Het is ingewikkeld
om deze werkprocessen eigen te maken.
Halverwege het jaar is vanwege de achterblijvende omzet en de hoge
personele lasten, dan ook besloten om het concept terug te brengen
naar een eenvoudiger, minder arbeidsintensieve opzet. Broodjes die
door één personeelslid zijn te bereiden en door leveranciers geleverde
taarten, hebben er aan bijgedragen dat minder bezetting nodig is. De
besteding per bezoeker ligt door het eenvoudige aanbod iets lager,
maar de omzet van dranken blijft stabiel.
Deze aanpassingen hebben direct gevolgen gehad voor de vaste
bezetting. In het najaar is besloten het dienstverband van de kok niet
verder voort te zetten.
7.2 Verhuringen
De in 2013 ingezette stijging van het aantal verhuringen heeft zich
gelukkig ook in 2014 voortgezet. Nu het museum alle voorzieningen
(horeca en techniek) in eigen beheer had, hebben wij ervaren dat
potentiële opdrachtgevers dit zeer waarderen. Met het vertrek van de
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kok medio 2015 zal hier weer verandering in komen. Wel blijven wij
uiteraard zeer toegankelijk voor iedereen die graag iets bij ons zou
willen vieren! Dit faciliteren wij met één centraal aanspreekpunt.
Ook het afgelopen jaar zijn veel bijeenkomsten georganiseerd met
aansluitend een uitgebreide borrel, diner of buffet. Omdat onze kok
nog in dienst was, hadden wij toen de mogelijkheid alles zelf in te
kopen en te produceren. Hierdoor werden er op dit vlak mooie,
winstgevende marges gerealiseerd.

180 personen, met een swingend feest onder de prachtige,
middeleeuwse gewelven van onze Buurkerk.
Een feest in Museum Speelklok is echter pas compleet, wanneer onze
collectie een bijzondere rol kan spelen. Onze zeer ervaren
presentatoren dagen de gasten uit en nemen hen mee voor een korte
‘high light tour’. Onder het genot van een hapje en een drankje tonen
zij exclusieve topstukken van onze collectie, die normaal gesproken
voor het dagelijkse publiek verborgen blijven!

Naast de maandelijks georganiseerde naturalisatie bijeenkomsten voor
de Gemeente Utrecht, is er ook een groot aantal evenementen
georganiseerd in opdracht van particulieren en bedrijven.

7.3 Museumwinkel
In de museumwinkel proberen we steeds een aantrekkelijk
assortiment te bieden voor de bezoekers van het museum. Naast de
basis collectie wordt altijd aangehaakt op de actuele tentoonstelling.
Zo werd er afgelopen jaar een aparte hoek ingericht met
goochelartikelen naar aanleiding van de tentoonstelling Moving Magic.
In de winkel is een klein aantal cadeau artikelen te vinden, waarvan de
verkoopprijs hoger is en de zgn. doorloopsnelheid wat lager. Toch
willen we deze graag in de collectie behouden als smaakmaker en om
gasten enthousiast te maken. Het is in de museumwinkel altijd de
kunst om de juiste balans te vinden tussen kwaliteit, originaliteit en
prijsstelling. Een ambachtelijke product, vervaardigd uit eerlijke
materialen, blijft uitgangspunt bij de samenstelling van het
assortiment. De in 2014 (her)geïntroduceerde molen bij de kassa met
meeneemartikelen bleek een groot succes te zijn.
In 2014 zien we een bescheiden groei in omzet van bijna 15% terug.
De besteding per bezoeker is toegenomen met een 8%.

In 2014 leverde deze evenementen Museum Speelklok in totaal 7656
extra bezoekers op. Particulieren zien het museum gelukkig nog
steeds als een perfecte locatie voor een vrolijk feest en vierden in
2014 met name hun huwelijk, huwelijksjubileum of zelfs 95-jarige
verjaardag! Deze groepen kozen meestal voor een buffet, dat door
onze eigen kok werd bereid.
Ook het bedrijfsleven wist voor jaarlijkse bijeenkomsten (zoals een
kerstdiner, nieuwjaarsborrel of vergadering) de weg naar het museum
goed te vinden. Daarnaast combineerden zij graag een congres of
symposium met aansluitend een borrel of diner.
Op maandagen is Museum Speelklok voor het reguliere publiek
gesloten (m.u.v. maandagen tijdens de schoolvakanties) en dus staat
het gehele museum dan ter beschikking van de opdrachtgever. O.a.
Rijkswaterstaat maakte hier gebruik van voor de presentatie van hun
‘stille’ wegdek: een wel heel bijzondere bijeenkomst, te midden van
onze volumineuze orgels!
In samenwerking met klimaatbeheerder Helicon, zocht het museum in
het voorjaar de bandbreedte van de Buurkerk op voor een groots
klimaatcongres. Na een plenaire bijeenkomst in het middenschip, ging
zo’n 300 man uiteen voor diverse workshops in bijna al onze
museumzalen. De Universiteit Utrecht vulde hetzelfde middenschip
met ruim 400 eerstejaars master-studenten Geneeskunde, voor wie
wij eveneens de lunch verzorgden. Ook voor andere bedrijven, zoals
Prorail, UMC Utrecht, Rabobank Nederland, het Pensioenfonds Zorg &
Welzijn, Getronics, het UMC Utrecht en Immunovalley, was Museum
Speelklok het decor voor een feestelijke avond. Van een diner voor
ongeveer 50 personen in de danszaal, tot een buffet voor 250 gasten
in het middenschip of een aangeklede borrel in Museumcafé Klok. Het
jonge bedrijf Surfmarket combineerde zelfs een buffet voor ongeveer

7.4 Duurzaamheid
In januari 2014 werd het zilveren Green Key keurmerk aan het
museum verleend: het keurmerk voor duurzaam ondernemen in de
hospitality sector. Ondanks de zeer uitgebreide administratie die dit
keurmerk met zich meebrengt, kunnen we op een aantal punten zien
dat het energieverbruik ten opzichte van eerdere jaren is gereduceerd.
Hier staat wel een financiële inspanning tegenover m.b.t. groene
energie, verantwoorde schoonmaak middelen en gebruik van
duurzame materialen. Het mede door ons ondertekende convenant
gaat vanaf 2016 een nieuwe fase in dat de gemeente Utrecht
nauwlettend zal blijven volgen.
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8 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 ten minste 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 heer K.D. Bruintjes is per 1 juli 2014, na een zittingstermijn van 13
jaar, afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Hij is daarna
aangesteld als directeur ad interim van het museum na het vertrek
van de directeur V.F. Carasso.
De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2014
was als volgt:
(datum 1e benoeming, jaar einde huidige termijn, jaar aftreden)
De heer J.W. Baud, Voorzitter
Mevr. drs. F.M. Verloop, Secretaris
De heer mr. S.A. Reinink
Mevr. N. van Wijk

19-01-2011,
10-04-2008,
01-01-2007,
24-04-2013,

2017,
2015,
2016,
2016,

2020
2018
2016
2022
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9 PERSONEEL
De personeelssamenstelling per 31 december 2014 was als volgt:
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
De heer K.D. (Klaas Dirk) Bruintjes
Mevrouw W.A.M. (Wanda) Frowijn-Consten
De heer A.H. (Alberic) Godderis
Mevrouw F.A.S. (Friedell) ten Holt-Derksen
Mevrouw K. (Karin) Kuwahara
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
Mevrouw C.M. (Christina) Vilters
De heer G. (Guido) Vroege
De heer C.P. (Stan) van Zadelhof

Vrijwilliger
Assistent-restaurator windinstrumenten
Marketing Manager
Hoofd Publiek & Communicatie
Hoofd Financiën & Personeelszaken
Directeur a.i.
Administratief medewerkster
Assistent-restaurator windstrumenten
Restaurator
Vrijwilliger
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
Medewerkster Algemene Dienst
Zelfstandig werkend kok
Hoofd Bedrijfsvoering
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Het museum volgt de Museum CAO voor haar werknemers, inclusief
de directie. Het aantal vaste museummedewerkers per 31 december
2014 uitgedrukt in FTE’s bedroeg 17,42 (2013 = 21,06).
In 2014 waren er de volgende personeelsmutaties in het museum:
Het museum heeft in 2014 een reorganisatie moeten doorvoeren. We
hebben helaas afscheid moeten nemen van Julitta van Elsberg en
Carolien Arnold. Het dienstverband van Jan Kees de Ruijter is vanwege
de reorganisatie verkort van 3 naar 2 dagen.
Het museum heeft in september, na een dienstverband van 5 jaar,
afscheid genomen van haar directeur Vera Carasso.
Klaas Dirk Bruintjes is aangetreden als directeur ad interim. Hij is
afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. In 2015 gaat het museum
een nieuwe directeur werven.
Stan van Zadelhof is per 17 februari 2014 in dienst getreden als Hoofd
Bedrijfsvoering. Hij vervult daarmee de vacature die was ontstaan na
het vertrek van het Hoofd Evenementen in 2013.
Jelle Verhoeks (Projectcoördinator) is per 31 augustus 2014 uit dienst
getreden. De daarmee vrijgekomen vacture is niet opnieuw ingevuld.
Ook in 2014 liepen er op verschillende afdelingen studenten stage. Op
de afdeling Marketing & Communicatie werkten mevrouw Rosalie
(V.R.) Hazeleger en mevrouw Karin (K.) Kuwahara als stagiair.
Mevrouw Kuwahara is daarna verbonden gebleven aan het museum
als vrijwilligster. Op de afdeling Presentatie & Educatie werkten
mevrouw Atti (A.) van Eck en mevrouw Suzanne (S.J.) van Mil als
stagiair.
Het museum werkt daarnaast zowel binnen als buiten reguliere
openingstijden (tijdens verhuringen) met oproepkrachten die
werkzaam zijn op de museumvloer als plaatsvervangend Huismeester,
rondleider in de Muzikale Tour en/of medewerker bij de
museumentree, - winkel en –café.
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10 STICHTING VRIENDEN MUSEUM SPEELKLOK
Bestuurssamenstelling 2014

Doelstelling
De Stichting Vrienden brengt geld bijeen voor de werving, restauratie
van collectiestukken en voor de financiële ondersteuning van Museum
Speelklok in de ruimere zin. De Stichting Vrienden is eigenaar van het
gebouw waarin het Restauratieatelier is gehuisvest, de bovengelegen
verhuurde appartementen, de ondergelegen werfkelder en een depot.

De samenstelling van het bestuur is per ultimo 2014 als volgt:

Verslag 2014
Het jaar 2014 heeft voor de Stichting Vrienden in het teken gestaan
van het organiseren van het Utrecht Diner. Dit om de, gedurende de
economische crisis, ontvangen steun van de constante vriendenschare
nog meer te verbinden met het museum en nieuwe vrienden aan te
trekken. Tijdens deze fundraisingavond kwamen 200 gasten uit de
culturele, zakelijke en bestuurlijke wereld bijeen. De gala-avond bleek
een groot succes en zal in 2015 wederom georganiseerd worden.
Naast het Utrecht Diner heeft de Stichting Vrienden twee
ondernemersborrels georganiseerd met interessante gastsprekers.
Financieel verslag
De Stichting Vrienden heeft het museum in 2014 ondersteund met een
financiële bijdrage voor de tentoonstelling Cheers! en de
kindervoorstelling Coppélia. Ook is er bijgedragen aan het
promotiefilmpje van het museum. Tevens is door de Stichting
Vrienden een bedrag van € 50.000 geschonken om bij te dragen aan
de financiële positie van het museum.
Plan 2015
Voor het jaar 2015 heeft de Stichting Vrienden zich als doel gesteld
om de liquiditeitspositie te versterken. Daarnaast is het doel om de
Ondernemersvrienden uit te breiden en dan met name door meer
focus te leggen op het aantrekken van Gouden of Zilveren Vrienden. In
2015 zullen ten minste twee ondernemersborrels gehouden worden en
op 14 november zal het Utrecht Diner plaatsvinden.
Kristina Zandbergen draagt de ledenadministratie over aan de heer
Michiel Huisinga.
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De heer J.A.M. Sprong
De heer E. van Dinther
Mevrouw S. van Loon–Vercauteren
Mevrouw P. van den Broek
De heer H. ter Linden
Mevrouw E. van der Meer de Walcheren

Voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

De heer M.K.H. Huisinga

Relatiebeheer

Ondernemersvrienden Museum Speelklok (2014)
Gouden Ondernemersvrienden
Rabobank Utrecht

Kersten B.V.
KPMG Accountants N.V.
La Piazzetta
Libertas Drukkerij
Linxx
Lisman en Lisman B.V.
Maatschap voor Communicatie
Marree Dijxhoorn Advocaten B.V.
NFP Photography
NPM Capital
Odenwald Organic B.V.
Paapstvandam
Pesco Trading B.V.
Punt Makelaars
Raadgevers Medische Beroepen
Roberto Gelato
Roverhoofdman,
Proeflokaal Rubens
Barkey Wolf & Sprong Bedrijfshuisvesting
Staalbankiers
Stichting Vrouw Holle
Trias Totaal Groep
Trustpartners N.V.
Unifore Real Estate
Utrechtse Schade Advocaten
Van Beek Partners vastgoedbelegging B.V.
Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Van Hall Siemelink Advocaten
Van Hoogevest Architecten B.V.
Van Lanschot Bankiers
Van Overhagen Vastgoed B.V.
Van Ruyven Advocaten
Vanbreugel Artprojects
Huisarts Verdijk
VIOS Bouwgroep B.V.
Wijn en Stael Advocaten
Xantèr
Zinin

Zilveren Ondernemersvrienden
H.J. Jurriëns B.V.
SHV Holdings N.V.
Stichting Swaenenborgh
Van Luin Assurantie Groep B.V.
Ondernemersvrienden
3RRR Belastingadviseurs B.V.
ABN AMRO Lease
Annemiek van de Weg
Auren
Barlavento B.V.
BDO CampsObers
Bellius Advocaten
Blitzz Hairstyling
Braam Bouwrealisatie
Cafe Orloff Utrecht
Circumflex Automatisering
D2 Projectparket B.V.
de Advocaten van Van Riet
De Regelaar
Driessen Bouw
Droste De Vries Makelaars B.V.
Explorama
Feniks Tandtechniek
Finac
Fiorentini Benelux B.V.
Administratieve Fiscale Dienstverlening B.V.
GGN Utrecht,
Van Grafhorst Notarissen
Stuyvesant de Groot Advocaten
Hanssen Spronk Familierecht
Hommersom Advocatuur
House of Performance
ING
Jong en Klasse Design
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11 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Dat kan alleen maar met goede en gemotiveerde medewerkers. De
Raad van Toezicht is erkentelijk voor de inzet van de medewerkers
van Museum Speelklok. Dankzij hun vakmanschap kan het museum
bestaan en weet het iedere keer weer te verrassen en te verbazen met
interessante tentoonstellingen.

In 2014 is de Raad van Toezicht zes keer bijeen geweest. Tussentijds
is door de voorzitter en andere leden van de Raad van Toezicht
overleg gevoerd met de directeur en incidenteel met leden van het MT.
Er is tijdens de reguliere vergaderingen gekeken naar de financiën van
het museum, de personele bezetting en de strategische keuzes
rondom herinrichting en het tentoonstellingsbeleid.
2014 was voor Museum Speelklok een zwaar jaar. Het museum
dreigde op een verlies af te stevenen. Gelukkig kwam zowel de
Gemeente Utrecht als de Stichting Vrienden van Museum Speelklok te
hulp. Al jaren is de Raad van Toezicht van opvatting dat een sterkere
vermogenspositie voor het museum zeer wenselijk is.
In september 2014 nam Vera Carasso afscheid van Museum Speelklok.
De Raad van Toezicht dankt haar voor haar inzet. De Raad van
Toezicht verzocht zijn lid Klaas Dirk Bruintjes te willen fungeren als
interim directeur vanaf juli 2014. Hij zal aanblijven tot dat de vacature
van directeur is vervuld.

In 2014 is – in verband met de lastige financiële positie van het
museum – besloten om van enkele medewerkers afscheid te nemen.
Dit was in het bestaan van het museum nog niet eerder gebeurd en
trok een zware wissel op het personeel.
Nauwkeurig volgt de Raad van Toezicht de situatie in het museum. Het
is van groot belang dat het tij keert en de inkomsten van Museum
Speelklok toenemen.
Jan Willem Baud
Voorzitter Raad van Toezicht

De Stichting Vrienden, die onafhankelijk van het museum opereert,
werkt aan de uitbreiding van het aantal (ondernemers)vrienden.
Daarmee stellen zij het museum in staat bijzondere projecten en
aankopen te financieren. De Stichting Vrienden sprong in 2014 bij met
een bijdrage van € 50.000,-. Wij zijn zeer erkentelijk voor dit
bijzondere gebaar.
De prettige en constructieve samenwerking met de Gemeente Utrecht
is voor Museum Speelklok van groot belang. De Gemeente heeft een
bijzonder gebaar gemaakt door een eenmalige extra subsidie van
€ 135.000 te verlenen. We zijn de Gemeente dan ook bijzonder
erkentelijk voor dit gebaar.

Fusien Verloop
Secretaris Raad van Toezicht

Naast de Gemeente Utrecht en de Stichting Vrienden zijn er gelukkig
ook heel veel andere partijen die het museum steunen. Zo is er al tien
jaar de bijzondere relatie met de Bank Giro Loterij die geld
beschikbaar stelt voor herinrichting van het museum en de aanschaf
van bijzondere collectie stukken. Maar ook andere, kleinere fondsen
zijn trouw aan het museum.
Niets maakt ons gelukkiger dan de vele bezoekers die het museum
weten te vinden, in 2014 waren dat erbijna 90.000. Zij komen
vanwege de kwaliteit van de collectie, de vrolijkheid van de spelende
muziek en de mooie verhalen.
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