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VOORWOORD 

 
Wat is het geweldig dat we 2015 zo goed konden afsluiten! Uiteindelijk 
stond de teller op 95.748 bezoekers, een stijging van 7% ten opzichte 

van het jaar daarvoor. En dat was een belangrijke opsteker voor alle 
medewerkers van het museum na de financiële onzekerheid en de 
reorganisatie in 2014.  
Natuurlijk zijn we blij dat we dankzij de extra steun van de Gemeente 
Utrecht en de Stichting Vrienden over een moeilijk punt heen konden 
komen, maar we willen een herhaling koste wat kost voorkomen. 
Daarvoor is het nodig dat we continueren wat goed is en dat we 

tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Speerpunt van het 
nieuwe beleid dat we afgelopen jaar voor de periode 2017-2020 

hebben opgesteld, is het opbouwen van een internationaal 
kenniscentrum waarin experts samenkomen, mensen worden opgeleid 
en discussies worden gevoerd. Eén van de voorwaarden is een goede 
(digitale) ontsluiting van onze collectie, niet alleen van de objecten 

maar ook van het repertoire! 
 
Museum Speelklok is het vrolijkste museum van Nederland. Dat is 
waar en het is marketingtechnisch een gouden slogan, maar we zijn 
ook een autoriteit op het gebied van mechanische 
muziekinstrumenten. Nergens ter wereld vind je zo’n grote, openbare 
collectie die ook nog spelend is! Vorstelijke klokken, schitterende 

speeldozen en karakteristieke draaiorgels, het is een unieke 

verzameling die we graag internationaal onder de aandacht willen 
brengen. Alleen dan zullen we bijzondere bruiklenen naar ons museum 
kunnen halen voor tentoonstellingen die veel publiek trekken en die 
onze eigen collectie in een steeds wisselende context plaatsen. 
 
Het is gelukt om in 2015 onze eigen inkomsten te verhogen door meer 

bezoekers te trekken. Deze stijgende lijn willen we vasthouden en 
tegelijkertijd willen we de commerciële activiteiten zoals het café, de 
winkel en zakelijke verhuur rendabeler maken en de marketing richten 
op de grootste groeimarkt van buitenlandse toeristen.  
Naast alle inspanningen die we zelf kunnen doen om meer inkomsten 
te genereren, hebben we natuurlijk de steun van anderen hard nodig 

om onze ambities waar te maken. Daarom dank ik hier graag onze 
subsidiënten en begunstigers en natuurlijk alle medewerkers die het 
het museum weer op de rit hebben gekregen. 
 
 
Marian van Dijk 
DIRECTEUR 
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SUBSIDIËNTEN EN BEGUNSTIGERS VAN MUSEUM SPEELKLOK 

IN 2015 
 
Subsidiënten  

BankGiro Loterij 
Gemeente Utrecht 
 
Begunstigers 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Gravin van Bylandt Stichting 
Dioraphte 

K.F. Hein Fonds 
Elise Mathilde Fonds 

Carel Nengerman Fonds 
Utrecht2015 
Vrienden van Museum Speelklok 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 5 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Visie  
Museum Speelklok levert vanuit de collectie een 
positieve bijdrage aan het omgaan met drie belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen: digitalisering, 
globalisering en individualisering. 

Missie  
Museum Speelklok wil mensen raken door de wondere 

wereld van zelfspelende muziekinstrumenten. 
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SAMENVATTING 
 
Museum Speelklok heeft een mooi jaar achter de rug. Het aantal 
bezoekers groeide met 7%, de media hebben veel positieve aandacht 
aan het museum besteed, het aantal ondernemersvrienden nam toe 

en een aantal fondsen besloot steun te verlenen aan de herinrichting 
en aan de restauratie van het Utrechtse kermisorgel De Lange Gavioli. 
Het jaar kon met een positief resultaat worden afgesloten. 
 
Collectie 
Museum Speelklok heeft in 2015 zeven schenkingen aan de collectie 
mogen toevoegen. Het Duracell-konijn werd aangekocht voor de 

Beestenboel tentoonstelling. Collectiestukken van Museum Speelklok 

werden voor verschillende nationale tentoonstellingen in bruikleen 
gegeven, waaronder de tentoonstelling “Overal Muziek” in het Teylers 
Museum te Haarlem. In het restauratieatelier werden naast het 
onderhoud van de collectiestukken uit de vaste opstelling een aantal 
bijzondere restauraties uitgevoerd, zoals dus die van De Lange Gavioli! 

 
Presentatie & Educatie 
In april 2015 is de familietentoonstelling Beestenboel geopend. Tijdens 
de schoolvakanties zijn er diverse doe-activiteiten met het 
dierenthema georganiseerd en werden de muziekvoorstellingen Peter 
en de Wolf en de Notenkraker en de Muizenkoning opgevoerd. 
Tijdens Open Monumentendag bezochten ruim 1200 bezoekers het 

Restauratie-atelier en tijdens de tweejaarlijkse concertavonden 
ontving het museum veel draaiorgelvrienden. 
 
In 2015 heeft Museum Speelklok haar onderwijsaanbod voor het 
primair onderwijs vernieuwd en speciaal aanbod voor de eerste 
groepen ontwikkeld. Het nieuwe onderwijsaanbod sluit aan op de 
21ste eeuwse kerndoelen en leergebieden, die in het onderwijs 

gebruikt worden. 
 
Marketing & Communicatie 
In het jaar 2015 zijn er verschillende activiteiten georganiseerd die 
media-aandacht genereerden. De grootste publiciteitsstunt was het 

ontvangen van de Tourwinnaars en de Tourdirecteur in maart, waar 

veel (inter)nationale pers op afkwam en waar ook de landelijke 
televisie aandacht aan besteedde.  
 
Voor het bereiken van speciale doelgroepen is samengewerkt met o.a. 
Stichting Vier het Leven, de Zonnebloem en met de Rabobank. Op 7 
oktober was er een bijzonder ontvangst van een delegatie uit de  
 

 

 

 
Chinese provincie Guangdong op uitnodiging van de Provincie Utrecht 
in het museum.  

Begin 2015 werd een positioneringsonderzoek afgerond en met deze 
nieuwe inzichten heeft Museum Speelklok een vrolijke website 
ontwikkeld voor de hoofddoelgroepen 55+er en (groot)ouders met 
(klein)kinderen.  
 
Bedrijfsvoering 
Medio 2015 is besloten het concept van de daghoreca te wijzigen om 

het café rendabeler te maken. Ook is de catering van bewerkelijke 
evenementen uit handen gegeven aan gerenommeerde cateraars.  

Met een vast aantrekkelijk aanbod van artikelen en een variërend 
assortiment waarmee wordt ingespeeld op de wisselende 
tentoonstellingen, zijn de targets van de omzet gehaald.  
Naast verschillende kleine onderhoudswerkzaamheden is in 2015 in de 

kap van de Buurkerk een tweetal dakkapellen gebouwd. Deze 
dakkapellen dienen als extra compartimentering in het geval van 
brand. Tevens is het schilderwerk van de dienstwoning vernieuwd. 
 
Stichting Vrienden Museum Speelklok 
Na een geslaagde eerste editie in 2014 is het Utrecht diner ook in 
2015 weer vanuit de Stichting Vrienden georganiseerd. Ook zijn er 

twee ondernemersborrels georganiseerd.  

 
Financien & Personeelszaken 
In het jaar 2015 hebben we totaal 95.748 bezoekers mogen 
ontvangen. Dit is een stijging van 7% t.o.v. 2014 en een stijging van 
zelfs 14% t.o.v. 2013 en 2012. Deze stijging is onder andere te 
danken aan de toename van bezoekers uit Aziatische landen. 

 
Het aantal vaste medewerkers bedroeg 18,9 FTE, een uitbreiding met 
1,5 FTE t.o.v. 2014 die mede werd veroorzaakt doordat medio 2015 
de functie van directeur werd vervuld na een interimperiode.  
 
Mede dankzij de gunstige bezoekersaantallen kunnen we het jaar 2015 

met een positief resultaat afsluiten. 
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1 BEZOEKERS 

 
Bezoekersaantallen 
 

 2015 2014 

Individuele bezoekers 40.594 38.048 

Museumkaart bezoekers 41.849 38.546 

Overige bezoekers *  7.427  5.522 

Bezoekers commerciële ontvangsten 5.878  7.656 

Totaal aantal bezoekers 95.748 89.772 

 
* Onder andere kinderen jonger dan 4 jaar, Vereniging Rembrandt en 

ICOM-kaarthouders. 
 
In het jaar 2015 hebben we totaal 95.748 bezoekers mogen 

ontvangen. Dit is een stijging van 7% t.o.v. 2014 en een stijging van 
zelfs 14% t.o.v. 2013 (83.679) en 2012 (83.783). De stijging van het 
aantal individuele bezoekers is onder andere te danken aan de 
toename van de Aziatische toeristen.  
 
De toename van het aantal bezoekers met een Museumkaart volgt een 
landelijke trend, maar is nog versterkt door het nieuwe interactieve 

aanbod in de Museumexpeditie. 

Hoewel er minder bezoekers waren per zakelijke verhuring, werden de 
targets voor de omzet wel gehaald, wat betekent dat de omzet per 
bezoeker is gestegen. 
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2 COLLECTIE EN GEBOUWEN 

 
In 2015 werd bij het opstellen van het beleidsplan 2017-2022 een 
tentoonstellingsplan gemaakt, waarbij een planning voor onderhoud 

van de collectie hoort. Dit plan zal in 2016 verder worden uitgewerkt. 

2.1 Collectieregistratie 

De professionalisering van de collectieregistratie, die in 2011 is ingezet 
met de aanschaf van het museumregistratiesysteem Adlib, werd in 
2015 vervolgd. De objecten die tentoongesteld werden tijdens de 
tentoonstelling Beestenboel kregen een verdere verdieping in Adlib. 
Het registratieproject van het repertoire, dat in 2012 startte en nog 

steeds wordt uitgevoerd door een vrijwilliger, omvat inmiddels 2350 

rollen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan het repertoire dat 
speelbaar is op collectiestukken. Het repertoire van de volgende 
instrumenten werd in 2015 ontsloten in Adlib: inv. 0027 Philipps 
Paganini; inv. 0021 Arburo; inv. 0098 Arburo; inv. Triphonola.  

2.2 Aanwinsten 

Aankopen 
In 2015 werd slechts één enkele aankoop gedaan, inv. 1318 het 
Duracell Konijn, ten behoeve van de tentoonstelling beestenboel. 
 
Schenkingen en legaten 

In 2015 heeft Museum Speelklok achttien nieuwe schenkingen aan 
haar collectie mogen toevoegen. Opnieuw was daar een belangrijke 

schenking bij van kleine objecten met speelmechaniek verworven van 
één particulier verzamelaar, zeer interessant als referentie en 
onderzoekscollectie (cat. 1309 - 1315). Verder werd verworven een 
bols-fles (cat. 1319); een ‘Lourdes speeldoos (cat. 1320); een 
tafelspeeldoos (cat. 1321); een Fisher Price platenspeeldoos (cat. 22); 
een Pianoharpa (cat. 1323); een Marotte (cat. 1324); een 
platenspeeldoos met bijbehorende doos met 30 platen (cat. 1325 en 

1325a); een rollenharmonium (cat. 1326) en een platenspeeldoos van 
het merk Stella (cat. 1327). 
 
Bruiklenen national en internationaal  

De broodtafel, die eenv aste plek in het museum café heeft en 
eigendom is van het St. Eloyens Gasthuis, werd dit jaar uitgeleend aan 

het Diözesemuseum in Paderborn (Duitsland) voor de tentoonstelling 
“Caritas – liefdadigheid van de eerste christenen tot heden” 
Het Teylers museum te Haarlem organiseerde de tentoonstelling 
“Overal Muziek” met een belangrijke bijdrage van Museum Speelklok, 
waaronder de bruiklenen van een staande platenspeeldoos (cat. 860);  
 

 

 
een cilinderspeeldoos (cat. 323); een tafelmodel platenspeeldoos (cat.  
188) en drie snuifdoosjes (cat. 220, 1207 en 1286). In deze vrolijke 

familietentoonstelling kon de bezoeker ontdekken hoe de ontwikkeling 
van muziekapparaten, zoals het mechanische muziekinstrument en de 
grammofoon, de beleving van muziek heeft bepaald.  
 
Collectie tijdelijke tentoonstellingen 
Van 30 april 2015 t/m 28 februari 2016 was in Museum Speelklok de 
tentoonstelling “Beestenboel” te bezichtigen. In deze 

gezinstentoonstelling speelden muzikale dieren uit de collectie de 
hoofdrol. Ter voorbereiding op de tentoonstelling werden bijna 50 

instrumenten geselecteerd, waarvan een paar uit particuliere bruikleen 
afkomstig waren. Van een aantal collectiestukken werden 
geluidsopnamen gemaakt, omdat de stukken te kwetsbaar zijn om 
iedere dag te demonstreren.  

2.3 Restauratie en onderzoek 

In 2015 vonden in het atelier van Museum Speelklok de volgende 
restauraties plaats: 
 
0064 Piano Melodico, de hetenluchtmotor 
0598 Ottsenklok 
0930 Forte piano speeldoos 

0603 Jaquet-Droz orgelklok 
0855 ‘Paleis het Loo’ klok 
0051 Chinezenspeeldoos 
0916 Thibouville boekorgel 
1184 Carasso klok 
0240 Kapstok met hond 
0745 Vogeldoosje 

0572 Jansen klok 
0710 Harfenuhr Garnymedes 
0203 Allin Walker tafelklok 
0959 Gerrit Marcus klok 
0105 Ariston 

0131 Stoeltje 

0228 Gouden Limonaire: kleine reparaties en voorbereiden voor de 
Tour de France opstelling 
0234 Dubbele Biphone: slangen windlade vervangen 
0790 Steinway Duo Art: reparatie klavierklep 
 
De restauratie van De Lange Gavioli (cat. 1094) werd als case-studie 
gebruikt bij een bijeenkomst van de Rijksdienst voor het Cultureel  
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Erfgoed, waar de Museale Weegschaal centraal stond. Uit dit model, 

waarbij aan alle facetten van een object een waarde wordt gegeven 
(zoals toestand, herkomst, compleetheid, zeldzaamheid, artistiek, 
informatief, maatschappelijk, beleving, museaal, economisch) is naar 

voren gekomen dat de ‘Utrechtse’ periode van De Lange Gavioli (1955 
tot heden) de belangrijkste periode voor het orgel is geweest en dat 
het orgel inclusief het front wordt gerestaureerd naar het voorbeeld 
van die periode.  
Bij de restauratie zijn de voorwaarden gesteld dat het orgel, dat het 
zoals in zijn “Utrechtse” periode de straat op moet kunnen, maar dat 
zoveel mogelijk van het originele materiaal behouden blijft. Tevens 

wordt in een uitgebreid verslag gedocumenteerd wat er bij het 
kleurenonderzoek van het front, voorafgaand aan de restauratie, werd 

teruggevonden. Er kwam onder andere aan het licht dat er meerdere 
afwerklagen uit verschillende periodes over elkaar heen waren 
geschilderd. Er warden zelfs resten van de originele afwerking 
aangetroffen.  

De restauratie van het orgel en de bijbehorende kermiswagen kon van 
start gaan zodra de benodigde fondsen waren geworven. Dankzij 
toezeggingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting 
Vrienden zal het gerestaureerde instrument vanaf juni 2016 weer in de 
Utrechtse straten gezien èn gehoord kunnen worden! 
 
Naast de restauratie van de eigen collectie werd een prestigieus 

project gestart voor de realisatie van zes nieuwe cilinders voor een 

bellenspeelklok van Andries Vermeulen uit de tweede helft van de 18e 

eeuw van een particulier verzamelaar. Omdat eind 2015 bleek dat het 
vervaardigen van de cilinders arbeidsintensiever is dan van te voren 
werd ingeschat, is in overleg met de verzamelaar besloten voorlopig 
vier cilinders af te leveren.  
Een omvangrijke offerte werd opgesteld voor de restauratie van een 

Kinzing Flötenuhr, tevens van een particulier verzamelaar, die in 2016 
gerestaureerd zal gaan worden. 
 
Een bijzondere restauratie werd door schildersbedrijf Hoogstraten te 
Haarzuilens uitgevoerd. Het epitaaf, dat in het café boven de 
Middeleeuwse broodtafel is gesitueerd, werd gerestaureerd en de 

letters werden opnieuw ingeschilderd waardoor de tekst weer volledig 

leesbaar is. Deze restauratie werd gefinancierd door het St. Eloyens 
Gasthuis, die tevens eigenaar is van de broodtafel. Alles werd 
uitgevoerd in samenspraak met de Protestantse Gemeente Utrecht en 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.  
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2.4 Overige werkzaamheden 

Naast het dagelijks onderhoud, waar afgelopen jaar opnieuw veel tijd 
aan moest worden besteed, hebben onze restauratoren een bijdrage 
geleverd aan de realisatie van de tentoonstelling Beestenboel, door de 

instrumenten voor te bereiden zowel de tentoonstelling zelf, als voor 
de filmpjes die daarin werden getoond. Ook voor de voorstellingen 
tijdens de kindervakanties, zoals de Notenkraker en Peter en de Wolf, 
werden instrumenten speelklaar gemaakt.   
Ter voorbereiding op de evenementen rondom de Tour de France werd 
een racefiets aan straatorgel de Gouden Limonaire gemaakt, die 
diende als aandrijving van het orgel. 

 
Regelmatig wordt nieuw repertoire toegevoegd aan de draaiorgels 

door de arrangeur van Museum Speelklok. Dat kan gebeuren in het 
kader van tentoonstellingen of evenementen of op verzoek van 
derden. Voorbeelden hiervan zijn ‘Home Sweet Home’, ‘Lorelei Lied’, 
‘Sailors Hornpipe’, ‘Blue Bells of Scotland’ en 14 kerstliedjes voor 

nieuwe cilinders voor een 18e eeuwse bellenspeelklok van een 
particulier verzamelaar en ‘Bon Voyage’, ‘Champs Elisee’, ‘Trumpet 
Cross’, ‘Finish Tune’ voor de Gouden Limonaire ten tijde van de Tour 
de France. 

2.5 Onderhoud gebouwen 

Het onderhoud aan de Middeleeuwse Buurkerk vraagt voortdurende 
(financiële) aandacht om deze prachtige historische locatie voor de 

stad en haar toekomstige generaties te kunnen behouden. Met behulp 
van de BRIM regeling (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding 
Monumenten) kunnen wij ons meerjaren onderhoudsplan uitvoeren in 
samenwerking met onder andere Stichting Monumentenwacht Utrecht. 
Ook de komende jaren hopen wij van deze onmisbare steun gebruik te 
kunnen blijven maken. De looptijd van de huidige regeling eindigt op 
31 december 2017. In dat jaar zullen wij weer de nieuwe aanvraag 

voor 2018 en daarop volgende jaren voorbereiden. 
 
Vanuit het meerjarig onderhoudsplan hebben wij in 2015 verschillende 
kleine onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Zo zijn in de kap 
van de Buurkerk een tweetal dakkapellen gebouwd. Deze dakkapellen 

dienen als extra compartimentering in het geval van brand. Tevens is 

het schilderwerk van de dienstwoning vernieuwd en is er een klein 
aantal interne aanpassingen gedaan.  
 
 
 
 
 

 

Brandmeldcentrale 

Na de jaarlijkse brandcontrole zijn wij door de brandweer 
geattendeerd op het feit dat wij niet over een gecertificeerde 
brandmeldcentrale beschikken. Sinds het bouwbesluit van 2012 is dit 

een vereiste en door de ingewikkelde bekabeling in het pand is de 
huidige centrale helaas niet te certificeren. Vanwege de hoge kosten 
heeft het even geduurd voordat wij de financiën bij elkaar hadden. 
Dankzij een eenmalige subsidie van de gemeente Utrecht en een 
bijdrage van de Stichting Vrienden was eind 2015 het benodigde 
bedrag bij elkaar. De nieuwe installatie zal in oktober 2016, 
tegelijkertijd met de oplevering van de derde fase van de 

herinrichting, worden geïnstalleerd. 
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3 PRESENTATIE 

3.1 Vaste presentatie 

 
Stand van zaken herinrichting 

In 2015 is besloten om de volgende fase, waarin de straat- en 
dansorgelzaal een make-over zullen krijgen, in 2016 van start te laten 
gaan. Zo ontstond meer tijd voor het uitwerken van een goed 
inhoudelijk verhaal dat voortborduurt op de eerste twee fasen en kon 
er tevens tijd en aandacht worden besteed aan het bereiken van de 
gestreefde verhoging in de bezoekersaantallen. Ook kwam daarmee 
ruimte voor een onderzoek naar de succes- en verbeterpunten van de 

huidige opstelling. Mede dankzij de geslaagde fondsenwerving zal in 
oktober 2016 de derde fase van de herinrichting worden geopend. 
 
In 2015 is hard gewerkt aan het voortraject van deze derde fase. Het 
belangrijkste doel hiervan is om individuele bezoekers ook na de 
rondleiding nog extra beleving te bieden. De ruimtes worden daarom – 

na een jarenlange chronologische opstelling – thematisch ingedeeld. 
De volgende thema’s komen aan bod: speelklokken in alle vormen en 
maten, zelfspelende instrumenten in de huiskamer, zelfspelende 
instrumenten op straat en zelfspelende instrumenten in het 
uitgaansleven. Bezoekers kunnen na of voor de rondleiding zelf de 
verschillende thema’s bezoeken en – dankzij de gelaagde 

kennisoverdracht – er de gewenste informatie uit halen. 

De rondleiding blijft uiteraard de belangrijkste vorm van 
kennisoverdracht in de vernieuwde opstelling. Wel is er nagedacht 
over manieren om – door meerdere gratis rondleidingen per uur te 
bieden op drukke dagen – de groepsgrootte van de rondleidingen te 
beperken. Ook is er nagedacht over manieren waarop we niet-
Nederlands sprekende bezoekers beter kunnen bedienen. 
 

Museum Expeditie 
In de Museum Expeditie kan de bezoeker zelf, zonder rondleider, de 
bijzondere wereld van de mechanische muziek ontdekken! De Museum 
Expeditie legt de werking van onze instrumenten uit in de 

Techniekzaal, geeft een sociaal-historische context in het Herenhuis, 
vertelt het verhaal van de muziek in het Hoorspel en biedt een 

kunsthistorische blik in het Observatorium. Naar aanleiding van de 
ervaringen en opmerkingen van bezoekers zijn aanpassingen gedaan. 
Deze evaluatiefase heeft de kwaliteit en de vindbaarheid van de 
Museum Expeditie verhoogd.  
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Muzikale Tour 

Al jarenlang is onze rondleiding hèt hoogtepunt van een bezoek aan 
Museum Speelklok! Onze jonge en enthousiaste rondleiders nemen de 
bezoeker mee in de wondere wereld van de mechanische 

muziekinstrumenten. De instrumenten zijn hierdoor niet alleen te zien, 
maar veel belangrijker nog: ook live te horen! Van de kleinste 
speeldoosjes en het oude torencarillon, tot de grootse orchestrions en 
de kenmerkende Nederlandse straatorgels. Ook voor het internationale 
publiek is dit een groot success. Met name uit China ontvingen we het 
afgelopen jaar duizenden bezoekers die hebben gedanst op oer-
Hollandse orgelmuziek! 

3.2 Tentoonstellingen 

We zijn van mening dat het regelmatig organiseren van tijdelijke 
tentoonstellingen van wezenlijk belang is voor een continue en 
gedegen bezoekersstroom. In 2015 waren dat de tentoonstelling 
“Moving Magic” en de vrolijke gezinstentoonstelling “Beestenboel”. In 
de randprogrammering werden speciale activiteiten georganiseerd die 

hierbij aansloten. 
 
Moving Magic 
Op 24 april 2014 werd de betoverende tentoonstelling Moving Magic 
geopend. Deze tentoonstelling bracht de bezoeker in verwondering 
met 19e-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.  
Voor deze tentoonstelling over 19e-eeuwse automaten is het museum 
een samenwerking aangegaan met illusionist Hans Klok. Tijdens de 
opening zorgde hij voor een spetterende show! Daarnaast nam Hans 
Klok de bezoeker in een introductiefilm mee in de magische wereld 
van 19e-eeuwse automaten. Hierin liet hij op magische wijze het 

verband zien tussen deze instrumenten en het hedendaagse 
illusionisme. Het blijkt dat de verwondering van vroegere eeuwen nog 
steeds werkt. Hans Klok gebruikt namelijk vandaag de dag nog steeds 
trucs waarvan automatenbouwer Robert-Houdin meer dan 150 jaar 
geleden de grondlegger was!  

Ook de wereldberoemde Amerikaanse illusionist David Copperfield 

leverde een bijdrage aan de tentoonstelling. Deze Amerikaanse 
illusionist bezit o.a. een aantal unieke en uiterst kwetsbare automaten 
van Houdin. In een brief aan de bezoeker van Museum Speelklok 
beschreef Copperfield zijn fascinatie voor de automaten van Moving 
Magic en zijn eigen collectie. Deze werd op 11 november 2014 
toegevoegd. 
De tentoonstelling werd wegens het grote succes verlengd tot en met 

29 maart 2015! 
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Beestenboel 

Onze grootste opgave blijft het verhogen van de bezoekersaantallen. 
Omdat (groot)ouders met (klein)kinderen nog steeds onze grootste 
doelgroep is, programmeerden we in 2015 “Beestenboel”: een vrolijke, 

aaibare gezinstentoonstelling over dieren in de mechanische muziek. 
Rondom deze tentoonstelling organiseerden we natuurlijk 
verschillende activiteiten, acties en samenwerkingsverbanden om nog 
meer bezoekers te trekken.  
Dieren hebben een enorme aantrekkingskracht op jong en oud. Ze 
kunnen vertederen of angst aanjagen, ze kunnen je verbazen, ze zijn 
exotisch, aaibaar, spannend en zijn ook vaak onderwerp van vermaak, 

verhalen èn natuurlijk muziek! Dieren zijn op verschillende manieren 
terug te vinden in de collectie van het museum. Soms goed zichtbaar, 

maar vaak ook verstopt. Denk aan de bij kinderen zeer geliefde 
automaat ‘konijn in de kool’, de koekoek in een koekoeksklok, het 
orgelaapje op de schouder van de orgelman of een afbeelding van 
poesjes op of in een speeldoos. Daarnaast werden er natuurlijk vele 

klinkende verhalen verteld over de dieren die een rol spelen in de 
collectie zelfspelende muziekinstrumenten van Museum Speelklok. Via 
een speciale, educatieve activiteit rond een magnetische muur met 
puzzelblad konden onze jongste bezoekers zelf door de tentoonstelling 
op zoek gaan dieren! 
 
Beestenboel was geprogrammeerd van mei tot en met december 

2015, maar werd wegens succes verlengd tot en met februari 2016! 

3.3 Educatieve visie 

Museum Speelklok heeft ook in 2015 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 
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 biedt context 

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 2015 heeft het museum deelgenomen aan het hernieuwde 
scholenprogramma van de Gemeente Utrecht: Cultuur & School. In 
tegenstelling tot het voorgaande Museum voor de Klas programma, 
heeft Museum Speelklok sinds het schooljaar september 2015 nu op 

maat gemaakte programma’s voor alle groepen! Er zijn vrolijke lessen 

voor zowel de onder-, midden- en bovenbouw gemaakt die aangepast 

zijn op de specifieke kerndoelen en leergebieden die bij deze groepen 
passen. Bovendien werken de onderwijsprogramma’s woordenschat 
vergrotend, haken ze in op de 21ste eeuwse vaardigheden, spreken ze 

cognitieve basisvaardigheden aan en sluiten ze aan op de leefwereld 
van de leerlingen. In het aanbod voor de bovenbouw worden de 
leerlingen bovendien gestimuleerd tot het zelf doen van onderzoek aan 
de hand van diverse bronnen. Daarnaast bestaat elk van de drie 
programma’s uit een eenvoudig te geven en pakkende voorbereidende 
les, een klinkend bezoek aan het museum en een prikkelende 
afsluitende les op school. Muziek, techniek en geschiedenis spelen ook 

in deze onderwijsprogramma’s natuurlijk de hoofdrol. 
 

Anders dan in het verleden, zorgt het nieuwe onderwijsaanbod er op 
deze manier voor dat ieder kind in zijn of haar basisschoolloopbaan 
minimaal drie keer naar Museum Speelklok kan komen voor een 
afwisselend bezoek! 

3.4 Restauratie Atelier 

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 
inspireert, 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 2015 elke eerste woensdag van de 
maand op basis van reservering gratis 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 zoals orgelbouw en klokken maken. 
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5 MARKETING & COMMUNICATIE 

5.1 Tentoonstellingen en activiteiten 

In 2015 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 

 
De hoofddoelgroep voor de tijdelijke tentoonstellingen Moving Magic, 
die tot april duurde, was 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.  
 
In april opende de tentoonstelling Beestenboel, een tentoonstelling die 
juist voor de doelgroep (groot)ouders met (klein)kinderen interessant 

was. Onder de paraplu van de tentoonstelling Beestenboel zijn er 
vooral in de schoolvakanties veel activiteiten met een dierenthema 
voor dezelfde doelgroep georganiseerd. In de voorjaarsvakantie was 
dat de reprise van Babar, in de zomervakantie konden de kinderen een 
dierenmasker maken, lijkend op een dier uit de tentoonstelling. De 
voorstelling van Peter & de Wolf tijdens de herfstvakantie was zeer 
succesvol; er kwamen zo’n 1000 (groot)ouders met (klein)kinderen op 

af! Om deze reden werd besloten de voorstelling in de 
voorjaarsvakantie 2016 in reprise te laten gaan. 
 
In het jaar 2015 zijn er daarnaast veel verschillende activiteiten 
georganiseerd om publiciteit te genereren. De grootste 
publiciteitsstunt was het ontvangen van de Tourwinnaars Zoetemelk, 
Hinault, Janssen en Thévenet met Tourdirecteur Prudhomme in maart 

2015! Zowel de nationale als de internationale pers kwam in Museum 
Speelklok bijeen om de onthulling bij te wonen van het door de fiets 
aangedreven Franse straatorgel als aftelmoment naar de start van de 
Tour de France in Utrecht. 
 

Museum Speelklok was ook deelnemer aan de Maand van de 

Geschiedenis. Conservator Marieke Lefeber verzorgde drukbezochte 
rondleidingen over de muziek die speciaal voor zelfspelende 
muziekinstrumenten werd gecomponeerd. Wegens een zeer grote 
interesse werden er zelfs extra rondleidingen ingepland! 
 
Op Open Monumentendag werden de deuren naar ons 
Restauratieatelier geopend voor zeker 1200 bezoekers. En, tijdens de  
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twee halfjaarlijkse concertavonden ontving het museum veel 

draaiorgelvrienden.  
 
Daarnaast werden veel andere activiteiten georganiseerd die 

inspeelden op de feestdagen en andere actualiteiten of die aanhaakten 
bij grote festivals zoals Culturele zondagen en het 
Smartlappenfestival. Op Vaderdag, Valentijnsdag, tijdens de 
kerstvakantie en tijdens de Tour de France werd onze rondleiding 
aangepast naar aanleiding van de feestelijke gebeurtenis en speelden 
de mechanische instrumenten toepasselijke muziek.  
 

Als afsluiter was in de kerstvakantie net als in 2014 het sprookje van 
De Notenkraker te horen. Deze vrolijke vertelling was ook dit jaar 

weer een groot succes!  

5.2 Bezoekersonderzoek 

Het publieksonderzoek van Hendrik Beerda werd ook in 2015 weer 
onder onze bezoekers uitgevoerd. Door middel van een enquête werd 

inzicht verkregen in de beoordelingen van de bezoekers over 
verschillende elementen van het museumbezoek, de 
communicatiekanalen waarmee de bezoekers al dan niet worden 
bereikt en hun woonplaats. Op deze wijze werd waardevolle informatie 
verzameld over de bezoekers zelf en hun ervaringen! 
In 2015 hebben 291 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 8,8! De meeste bezoekers 
komen uit de stad of provincie Utrecht. 

5.3 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.  
 

Op 1 april 2015 hebben we met trots onze nieuwe website gelanceerd! 
De vorige website was erg verouderd en voldeed niet meer aan de 

eisen van de huidige tijd. Met de nieuwe website kan veel beter 
ingespeeld worden op de vindbaarheid, op zowel SEO als SEA niveau. 
Ook straalt de nieuwe website uit waar Museum Speelklok voor staat; 
vrolijkheid. De kleur geel, waarmee vrolijkheid geassocieerd wordt, is 
dan ook prominent aanwezig en als kleur toegevoegd aan onze 
huisstijl. De website www.museumspeelklok.nl werd in 2015 door 
159.005 unieke bezoekers bezocht. Een groot deel van deze bezoekers 

komt via de advertentiemogelijkheid van Google Grant. Dit tegoed van 

€ 120.000 mogen we op jaarbasis inzetten voor het stimuleren van 
een grotere vindbaarheid van onze website. 
Ook het vaker en effectiever inzetten van social media bevordert het 

websitebezoek, naamsbekendheid en interactieve communicatie met 
(potentiële) bezoekers. Eind 2015 kende het museum op facebook 
2343 volgers en op twitter 1312. 
 
Voor de promotie van het museum is free publicity onontbeerlijk. Door 
de beperkte budgetten voor marketing is dit zelfs van vitaal belang. 
Over het museum werd in 2015 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 2015 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 landelijke televisie is in 2015 een aantal keer gehaald. Zo was 
Museum Speelklok te zien bij het landelijke Journaal en bij de tv-
programma’s Sterren op het Doek en Koffietijd. Ook was er een 
samenwerking met het kinderprogramma De Beste Vrienden Quiz.  

5.4 Overigen 

Museum Speelklok werkt ook in 2015 weer samen met een aantal 

partijen (zie ook hoofdstuk 7) aan. Met name voor het bewerken van 
de Aziatische markt is Toerisme Utrecht van onschatbare waarde 
geweest.  
 
Op 7 oktober was er, dankzij de samenwerking met de Provincie 
Utrecht, een bijzonder ontvangst van een delegatie uit de Chinese 
provincie Guangdong waarbij onder andere de Chinese minister van 

Cultuur aangaf graag een mogelijke samenwerking tussen het 
museum van Guandong en Museum Speelklok te willen onderzoeken. 
 
Andere samenwerkingen die in 2015 zijn opgezet, betreffen partijen 
als o.a. Stichting Vier het Leven, de Zonnebloem en de Rabobank. Met 

de laatste samenwerkingspartner is de Klinkende Munt ontwikkeld; 

een munt waarmee de museumcollectie in het Museumcafé Klok 
aangezet kan worden. De Raboleden die deze munt ontvingen, werden 
zo gestimuleerd om naar Museum Speelklok te komen. 
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4 PUBLIEKSACTIVITEITEN 

 
In 2015 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: 
 
Januari 

Museum Speelklok begon het jaar traditiegetrouw met de 

Nieuwjaarsduik van Culturele Zondagen in Utrecht. 
 
Februari 
Tijdens de voorjaarsvakantie (21, 22, 28 februari en 1 maart) 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 kerkorgel van Museum Speelklok. Daarnaast 
waren er extra kinderrondleidingen geprogrammeerd! En, in het kader 
van de tentoonstelling Moving Magic konden kinderen bovendien een 
trekpop knutselen.  
 

Op 14 februari was het Valentijnsdag en kreeg de Muzikale Tour een 
amoureus tintje! Via Facebook werd een win-actie georganiseerd 
waarbij de gelukkige een heuse obade aan zijn of haar geliefde, 
gezongen door onze rondleiders, won. En, ook in het café waren rozen 
en hartjes te vinden. 
 
Maart 

In maart luidde de stad Utrecht officieel haar Tour de France-seizoen 
in! De beroemde wielertocht zou in onze stad de Grand Départ op 5 
juli pas gaan beleven, maar de stad zelf was al vanaf 26 maart geheel 
in Franse sferen. Ook Museum Speelklok droeg een steentje bij. Op 26 
maart ontvingen we tijdens de officiële opening de top-delegatie van 

de Tour de France (met directeur Christiàn Prudhomme!) en werd het 

franse straatorgel De Gouden Limonaire speciaal voor deze 
gelegenheid aangedreven door een fiets! 
 
Vanaf dit moment tot en met 26 juli (het einde van de echte Tour de 
France) stond vervolgens onze rondleiding iedere dag in het teken van 
de wielertocht, met Franse chansons en Franse collectie stukken. 
Uiteraard fietste ons collectiestuk “de Fietsende Aap” tijdens de 

rondleiding mee in een geel truitje! 
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Twee keer organiseerde Museum Speelklok een concertavond voor de 

liefhebbers, waaronder de Kring van Draaiorgel Vrienden, van de 
muziek van de zelfspelende instrumenten uit de collectie van het 
museum. 

 
April 
Vanaf 30 april was de tentoonstelling Beestenboel te bezoeken! Een 
vrolijke gezinstentoonstelling waarin muzikale dieren uit de collectie de 
hoofdrol speelden! 
 
Mei 

Tijdens de meivakantie van 2 tot en met 10 mei waren er beestachtig 
leuke kinderrondleidingen!  

 
De Culturele Zondag op 3 mei stond in het teken van feest- en vrede, 
waar we onze rondleiding zoveel mogelijk met toepasselijke liedjes op 
aan hebben aangepast. 

 
Op moederdag (10 mei) werden alle moeders tijdens de muzikale tour 
extra in het zonnetje gezet. 
 
Juni 
Op de Stadsdag van 2 juni stelde Museum Speelklok het 
Restauratieatelier open voor bezoek. Hier kwamen bezoekers niet 

alleen meer te weten over de techniek achter de zelfspelende 

instrumenten, maar werd ook in het gebouw bijna 2000 jaar Utrechtse 
geschiedenis zichtbaar gemaakt. 
 
Vaderdag viel dit jaar op 21 juni en op die dag mochten alle vaders 
gratis naar binnen! 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’. 
 
De activiteiten rondom de Tour de France vonden ook deze maand nog 
steeds plaats. 
 

Juli 

Ook tijdens de zomervakantie was het feest in Museum Speelklok! 
Geheel passend bij de tentoonstelling Beestenboel, konden kinderen 
elke dag een eigen dierenmasker knutselen. Binnen de kortste keren 
wemelde het dan ook van de apen, tijgers en leeuwen. Uiteraard mèt 
bijpassende geluiden! 
 

Op 3 juli fietsten we met een klein orgeltje in een bakfiets mee tijdens 
de bijzondere Karavaan d’Utrecht, georganiseerd om de Grand Départ 

in te luiden. Ook de eerste en tweede etappe van de Tour de France op 

4 en 5 juli, hebben we met luister bijgezet! 
 
Augustus 

In augustus werden alle zomervakantie activiteiten uit juli voortgezet. 
 
September 
Op 6 september was het weer Culturele Zondag in Utrecht en 
organiseerde Museum Speelklok een extra dierenmasker-knutseldag! 
 
Op 12 september was het Open Monumentendag, die dit jaar geheel in 

het teken van Kunst & Ambacht stond. Museum Speelklok kon met 
haar ambachtelijke kennis natuurlijk niet ontbreken en opende daarom 

speciaal voor deze gelegenheid de deuren van het restauratieatelier! 
Bijna 1200 bezoekers namen die dag een kijkje bij de restauratoren. 
 
Oktober 

Dit jaar was oktober landelijk de maand van de geschiedenis, met als 
thema dromen. Voor kinderen waren er speciale droomrondleidingen. 
Ook volwassenen konden wegdromen bij de live muziek van Händel, 
Haydn en Mozart tijdens speciaal voor hen georganiseerde 
rondleidingen van onze conservator Marieke Lefeber.  
 
Op 2 oktober werd de tweede KDV concertavond in Museum Speelklok 

georganiseerd. 

 
Op 4 oktober was het dierendag en daarom was in het museum “De 
Tuin met de Wilde Dieren” te zien en te horen. Er kwamen 16 grote en 
kleine dieren in woord, beeld en muziek voorbij! De prikkelende 
voorstelling werd uitgevoerd door verteller Piet Paree, pianste Annet 
Wilschut en het saxofoonkwartet Nova Zembla. 

 
Museum Speelklok heeft de traditie om in de herfstvakantie (17 t/m 
25 oktober) een muzikale voorstelling voor kinderen te programmeren, 
passend bij de tentoonstelling die op dat moment te zien is. Dit jaar 
voerden we het muzikale avontuur “Peter en de Wolf” op, in een 
theaterbewerking van Kim Arnold.  

Dit interactieve sprookje vertelde het spannende verhaal van de 

avonturen van de jonge Peter en de grote grijze wolf. Want wat moet 
je doen als de wolf een eend heeft ingeslikt? Daar wist de dappere 
Peter wel raad mee. Maar wat moet je doen als een dansorgel een heel 
orkest heeft ingeslikt?! De activiteit was een doorslaand success: alle 
voorstellingen waren uitverkocht. 
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Voor de Culturele Zondag van 18 oktober zette Museum Speelklok 

speciale kinderrondleidingen in. 
 
November 

Op 1 november vond het Smartlappenfestival plaats en konden 
bezoekers in het gratis toegankelijke museumcafé van Museum 
Speelklok terecht voor het meezingen van echte tranentrekkers, 
schuimend 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’. 
 

December 
Tijdens de kerstvakantie konden alle kinderen elke dag komen 

luisteren naar het spannende voorleessprookje van De Notenkraker en 
de Muizenkoning in Museum Speelklok, geheel passend bij 
Beestenboel en natuurlijk bij kerst! De muziekinstrumenten van het 
museum speelden vrolijk mee met het interactieve kerstverhaal. Zo 

kwam er natuurlijk muziek van Tsjaikovski voorbij en werden er 
bekende kerstliedjes als “Jingle bells” en “We wish you a merry 
Christmas” gespeeld op een orgeltje. 
 
Tijdens de kerstvakantie had de muzikale rondleiding een kersttintje 
met veel bekende kerstmuziek, van “Jingle Bells” tot “O, Denneboom”, 
en was ook de zelfspelende muzikale kerstboom weer te zien en te 

horen! 

 
Daarnaast waren er in het middenschip een echte caurrousel en 
zweefmolen die zorgden voor een geweldige sfeer tijdens de 
kerstvakantie. Omringd door vrolijke kerstmuziek konden de jongste 
kinderen door de Buurkerk zweven. 
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6 COMMERCIËLE ACTIVITEITEN 

6.1 Museumcafé Klok 

Door een tegenvallende omzet van het café is medio 2015, twee jaar 
na de opening, besloten afscheid te nemen van onze kok en verder te 

gaan met een vereenvoudigd concept, dat door één persoon vanaf het 
buffet kan worden uitgevoerd. Deze nieuwe collega is in november 
begonnen en wordt in drukke periodes ondersteund door 
oproepkrachten. Het assortiment is nadrukkelijk geen statisch 
gegeven, maar de verkoopsnelheid van de verschillende producten 
wordt voortdurend gevolgd. Op basis hiervan wordt het assortiment 
aangepast. Hier wordt uiteraard rekening gehouden met de bezoekers-

doelgroepen van het museum.  
De gemiddelde omzet per bezoeker is gestegen van 1,4 euro in 
november 2015 naar 1,85 euro begin januari 2016.  

6.2 Museumwinkel  

Met een aantal vaste, aantrekkelijke artikelen en een variërend 
assortiment waarmee wordt ingespeeld op de wisselende 

tentoonstellingen, zijn de targets voor de omzet gehaald. De 
tentoonstelling Beestenboel was een dankbaar onderwerp om het 
assortiment stevig uit te breiden. Speciaal voor deze tentoonstelling 
werd de winkel opnieuw aangekleed. 
Mede dankzij de toename van de (Aziatische) toeristen zagen we in 

2015 de omzet van de souvenirs toenemen.  

6.3 Verhuur 

Ook in 2015 wisten zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers hun 
weg te vinden naar Museum Speelklok voor de organisatie van hun 
evenement! Na het vertrek van de kok is de catering hiervan uit 
handen gegeven aan gerenommeerde Utrechtse cateraars. Wat 
eenvoudiger ontvangsten kunnen nog steeds door de medewerkers 
van het museum vanuit de keuken worden verzorgd. 
 

In 2015 is een mooi vormgegeven brochure ‘van bruiloft tot business 

meeting’ uitgegeven. Hierin staan de verschillende zalen en 
gebruiksmogelijkheden uitvoerig beschreven. Zowel in gedrukte als 
digitale versie wordt deze gebruikt bij de acquisitie van 
verhuuropdrachten. 
 

De targets voor de omzet van deze evenementen zijn in 2015 gehaald. 
De evenementen leverden het museum in totaal 5.878 bezoekers op. 
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Een voorbeeld van een passend evenement was het Innovatiedebat 

2015 dat tot voor die tijd jaarlijks in Paleis het Loo werd 
georganiseerd. Na een inhoudelijk middagprogramma in de 
Transeptzaal verplaatsten de gasten zich aan het eind van de dag naar 

het Middenschip voor een concert door het Orion Ensemble. Verteller 
Jan Terlouw schetste een beeld van de toekomst wanneer wij de 
opwarming van de aarde ongemoeid zouden laten. Ondernemers die 
duurzaamheid hoog in het vaandel dragen discussieerden daarna 
verder tijdens een diner dat geserveerd werd door de Librije. 
 
In 2015 zagen we het aantal huwelijksfeesten stijgen. Meer nog dan 

voorgaande jaren, zochten we daarin naar nieuwe mogelijkheden 
binnen ons museum. Voor het eerst dineerden er maar liefst 80 gasten 

op de promenades op de eerste verdieping! De gasten zaten aan een 
mooie, lang gedekte tafel, direct onder de feestelijk uitgelichte 
kerkgewelven. Het is bijzonder om een eeuwenoude locatie telkens 
weer op verrassende wijze bij het publiek bekend te maken.   

 
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. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het jaarlijkse kerstdiner van een groot, internationaal 
advocaten kantoor. Met maar liefst 150 gasten benutten zij het 

volledige gebouw! Van een diner in de oer-Hollandse danszaal, via een 

cabaret voorstelling in de het strakke en historische middenschip, tot 
een swingend feest in een speciaal voor deze gelegenheid omgetoverd 
Museumcafé. Daarmee leerden wij zelf anders naar de bestaande 
ruimtes van ons museum te kijken en deze een nieuwe invulling te 
geven!  
 

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 huurders. Zo vulde de 
medische faculteit van de Universiteit Utrecht begin september het 
museum. Na een plenaire bijeenkomst in het middenschip, gingen zo’n 
400 studenten uiteen voor diverse workshops in bijna al onze 

museumzalen, waarbij we ook de lunch voor hen verzorgden.  

 
Veel van onze opdrachtgevers komen uit onze eigen stad of provincie. 
Het is voor het museum altijd weer een groot plezier om zo ons 
steentje bij te dragen aan onze directe omgeving, vooral als de 
verhuur gekoppeld kan worden aan een presentatie van onze collectie. 
In november 2015 ontvingen wij een voor ons zeer speciale groep. Op 

uitnodiging van de Commissaris van de Koning, dineerden alle 
burgemeesters van de provincie Utrecht met partners in het museum 

na afloop van hun jaarlijkse vergadering. Zij kregen daarbij een 

unieke, op maat gemaakte rondleiding waarin exclusieve topstukken 
uit onze collectie – die normaal gesproken voor het dagelijkse publiek 
verborgen blijven – werden gedemonstreerd! 

6.4 Duurzaamheid 

Na een grondige evaluatie en verslaglegging werd in 2015 het zilveren 
Green Key keurmerk met twee jaar verlengd. 
 
Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de 
recreatie- en vrijetijdsbranche die serieus en controleerbaar bezig zijn 
met duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO). Daar sluiten wij ons graag bij aan. Museum Speelklok is dan 

ook in het bezit van een MVO verklaring. 
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7 SAMENWERKING 

7.1 Musea Utrecht 

Museum Speelklok is aangesloten bij de Stichting Utrechtse Musea, 
waarvan het Aboriginal Arts Museum, het Catherijneconvent, het 

Centraal Museum, de Domkerk, het Spoorwegmuseum, het 
Universiteitsmuseum en het Utrechts Archief deel uitmaken. De 
directeuren van de musea vergaderen maandelijks, waarbij het 
voorzitterschap rouleert. Ook marketingmedewerkers en educatief 
medewerkers van de Utrechtse musea komen regelmatig bijeen.  
 
In 2015 lag de focus op de ontwikkeling van een gezamenlijke 

museumvisie, de vernieuwing van de educatieve programma’s en de 
afstemming van marketing en publieksactiviteiten. Met de Gemeente 
Utrecht werd een aantal keer gesproken over de museumvisie en de 
problematiek rond de parkeerplaatsen voor touringcars. 

7.2 Muziekoverleg Utrecht 

Omdat Museum Speelklok zich op het snijvlak bevindt van museum en 

muziek en plannen ontwikkelt voor aanvullend aanbod op haar 
Museum Podium Speelklok, sloot onze directeur zich in november aan 
bij het maandelijks overleg van de bestaande muziekorganisaties in 
onze stad. 

7.3 Tourisme Utrecht  

Tourisme Utrecht was in 2015 opnieuw een zeer belangrijke 
samenwerkingspartner. Zij leverde onder andere een belangrijke 

bijdrage aan het grootschalige bezoek van de Chinese bezoekers aan 
het museum en zorgde ervoor dat Museum Speelklok host mocht zijn 
van een bijzondere vorm van speeddaten tussen Nederlandse culturele 
instellingen en Japanse touroperators.  
 
Dankzij de prettige samenwerking en de wederzijdse communicatie 
kon Museum Speelklok het aantal buitenlandse bezoekers verhogen. 

En, via het Utrecht Convention Bureau dat bij Toerisme Utrecht hoort, 

werden ook een aantal partijen voor de zakelijke verhuur aangedragen 
èn uitgevoerd! 

7.4 Tour de France 

In de aanloop naar en tijdens de Tour de France, heeft de hele stad 
Utrecht zich ingespannen om de complete caravaan een warm welkom 

te heten èn een spetterende uitgeleide te doen! Ook Museum 
Speelklok heeft hieraan een steentje bijgedragen, met als hoogtepunt 
de ontvangst van de topdelegatie, onder leiding van Tour de France  

 

 
 
voorzitter Christiàn Prudhomme, op 26 maart. We gaven hen een zeer 

exclusieve en uniek op maat gesneden demonstratie van enkele 
topstukken van onze collectie: allemaal met  
een franse link èn in het Frans gesproken! Zo werd – bij hoge 
uitzondering – onze Napoleonklok gedemonstreerd en kwam het 
museum een oude belofte na door een in een speeldoos rondfietsend 
aapje geheel in stijl aan te kleden met een gele trui.  
 

Daarna was het middenschip van het museum het toneel voor een wel 
heel bijzondere onthulling. Speciaal voor de Tour de France werd een 

Frans straatorgel met een fiets aangedreven en speelde het speciaal 
voor deze gelegenheid gearrangeerde muziek. Op 26 maart werd dit 
orgel in het bijzijn van de internationale pers feestelijk onthuld. De 
grote tourwinnaars uit het verleden Bernard Thévenet, Bernard 

Hinault, Jan Janssen en Joop Zoetemelk hadden de eer om deze als 
eerste uit te proberen. Met deze feestelijke handeling werd het Tour 
de France seizoen officieel geopend! 
 
Tot en met de officiële start werd vervolgens aan al onze rondleidingen 
een Frans tintje gegeven.  

7.5 Cultuur & School 

In 2014 werd door de gemeente besloten om het bestaande Museum 
voor de Klas programma te herformuleren. Dit resulteerde in de 
oprichting van de stichting Cultuur & School. Museum Speelklok is 
dankbaar voor de actieve ondersteuning die we hiervan ondervinden. 
Mede dankzij hen hebben we een nieuw scholenprogramma 
geformuleerd. Voor zowel onder-, midden-, bovenbouw hebben we 
een speciaal programma ontwikkeld dat aansluit op de voor hen 

specifieke kerndoelen en leergebieden. Deze zijn omschreven in onze 
educatieve visie, die we mede dankzij Cultuur & School hebben 
kunnen verbreden!  
 
We kunnen nu veel meer groepen ontvangen; een kind kan gedurende 

de bassisschoolloopbaan nu drie keer op verschillende wijze bij ons 

leren over Muziek, Techniek en Geschiedenis. Vanaf september 2015 
hebben we al een toename van het aantal scholen bemerkt en dankzij 
de goede samenwerking hebben we er alle vertrouwen in dat deze 
groei de komende jaren zal doorzetten! 
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7.6 BankGiro Loterij 

Sinds 2006 wordt Museum Speelklok gesteund door de BankGiro 
Loterij. Dankzij deze steun konden in 2015 een nieuwe carrousel met 
orgelboeken voor de Decap (cat. 1072) worden aangekocht, een 

pianola (cat. 1270) worden gerestaureerd en de laatste hand worden 
gelegd aan de restauratie van de IJzeren Hein (cat. 1158). 
 
Op 13 juli vond een positieve evaluatie plaats van de samenwerking. 
Op basis daarvan werd het partnerschap met de BankGiro Loterij 
verlengd. 
 

Naast deze structurele steun, ontving Museum Speelklok ook een 
aanzienlijk bedrag voor de realisatie van de derde fase van de 

herinrichting waarvoor wij de BankGiro Loterij bijzonder dankbaar zijn. 
 
Museum Speelklok nam deel aan het geoormerkt werven en besloot in 
december medewerking te verlenen aan de pilotfase van de VIP-kaart 

die door de BankGiro Loterij in het leven is geroepen. 
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8 ORGANISATIE 

 
Directie, Raad van Toezicht en de Code Cultural Governance  
Het bestuur van het museum bestaat uit één persoon: de directeur. 

Deze legt minimaal 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.  

 
In 2015 vergaderde de Raad van Toezicht vijfmaal. Naast de financiële 
zaken, zoals de begroting en de jaarrekening, stonden ook de 
reorganisatie, de werving van de nieuwe directeur en het 
ondernemingsplan ten behoeve van de subsidie-aanvraag bij de 
Gemeente Utrecht op de agenda. 

 
Met ingang van 2012 is de maximale zittingstermijn 9 jaar, bestaande 
uit 3 termijnen van 3 jaar. Fusien Verloop is na een zittingstermijn van 
7 jaar uit de Raad van Toezicht getreden. In 2015 zijn toegetreden 
Cathy Jager en Matthijs Bierman. 
De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2015 

was als volgt: 

(datum 1e benoeming, jaar einde huidige termijn, jaar aftreden) 
 
De heer J.W. Baud, Voorzitter   19-01-2011, 2017, 2020 
De heer M.G. Bierman   30-11-2015, 2018, 2024 
Mevr. C. Jager    25-06-2015, 2018, 2024 
De heer mr. S.A. Reinink   01-01-2007, 2016, 2016 

Mevr. N. van Wijk   24-04-2013, 2016, 2022 



 

 24 

 

9 PERSONEEL 
 
De personeelssamenstelling per 31 december 2015 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 
Mevrouw drs. M.H. (Marian) van Dijk 

Mevrouw L. (Linda) van Dijk-van Beek 
Mevrouw W.A.M. (Wanda) Frowijn-Consten 

De heer A.H. (Alberic) Godderis 
Mevrouw V.R. (Rosalie) Hazeleger 

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 

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 C.P. (Stan) van Zadelhof 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Vrijwilliger 
Assistent-Restaurator 
Marketing Manager 
Hoofd Presentatie & Educatie  
Hoofd Financiën & Personeelszaken 
Directeur 

Zelfstandig werkend horeca medewerkster 
Medewerkster Administratie 

Restaurator 
Medewerkster Marketing 
Restaurator 
Hoofd Collecties  

Conservator 
Floormanager  
Restaurator  
Medewerkster huishoudelijke dienst  
Restaurator  
Specialist Mechanische Muziek & Arrangeur 
Medewerkster Algemene Dienst  

Medewerker Technische Realisatie  

Vrijwilliger 
Coördinator Presentatie en Evenementen 
Medewerkster Algemene Dienst 
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 
2015 uitgedrukt in FTE’s bedroeg 18,9 (2014=17,4). 

Personeelsmutaties in 2015 

Met ingang van 1 augustus is de nieuwe directeur Marian van Dijk in 
dienst getreden. We namen daarbij afscheid van Klaas Dirk Bruintjes  
die gedurende een jaar de functie van directeur a.i. heeft vervuld en al 
14 jaar betrokken is geweest bij het museum in o.a. de rol van Raad 
van Toezicht lid. 
 
Daarnaast namen we in verband met haar pensionering in augustus 

afscheid van Nanny Mulder-Veerman. Zij heeft 34 jaar lang gezorgd 

voor een schoon en opgeruimd museum! Haar werkzaamheden zijn 
overgenomen door Dave Stokker die wordt ingehuurd vanuit een 
schoonmaakbedrijf. 
 
Bruno van den Berg werd ingehuurd om werkzaamheden te verrichten 

op gebied van technische realisatie en evenment ondersteuning. 
 
Door een tegenvallende omzet van het café hebben we in juli afscheid 
moeten nemen van onze kok Guide Vroege. In november is Linda van 
Dijk-van Beek, van start gegaan als zelfstandig werkend horeca-
medewerker in een vereenvoudigd concept. 
 

Rosalie Hazeleger heeft tijdens het zwangerschapsverlof van de 
Marketing Manager deze functie waargenomen. 
 
Ook in 2015 liepen er op verschillende afdelingen studenten stage. Op 
de afdeling Collectie werkten Tarik Wijman en Esmee van der Neut als 
stagiair. Op de afdeling Marketing & Communicatie liep Indra van de 
Ven stage. Op de afdeling Presentatie & Educatie was dit Marieke van 

den Belt. 
 
Het museum werkt daarnaast zowel binnen als buiten reguliere 
openingstijden (tijdens verhuringen) met oproepkrachten die 
werkzaam zijn bij de algemene dienst en als rondleider.  

 

Het project Utrecht Works - waarin de gemeente Utrecht, de Rabobank 
Utrecht en het ROC samenwerken - was voor ons aanleiding om een 
werkervaringsplaats voor jongeren met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt aan te bieden. Medio november is Mueez Abbas van start 
gegaan bij de algemene dienst en de eerste ervaringen zijn positief, 
zowel vanuit werkgevers- als werknemers perspectief. 
 

 

Personeelsvertegenwoordiging 

In 2014 is er een personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingesteld. 
Tijdens de oprichting werden de volgende personeelsleden verkozen: 
Alberic Godderis (voorzitter), Lisette Biere en Joline Stoffel (secretaris) 

namens het vaste personeel en Lasse Hartman namens de 
oproepkrachten. 
 
Eind 2015 verlieten Lisette en Joline de PVT en namen Wanda Frowijn-
Consten en Marieke Lefeber-Morsman zitting. Periodiek vindt er 
overleg plaats tussen directie en de PVT en eenmaal per jaar met de 
Raad van Toezicht. 

Interne communicatie 

Door middel van een interne nieuwsbrief wordt het personeel van het 
museum op de hoogte gebracht van de lopende zaken. Deze interne 
nieuwsbrief wordt maandelijks verstrekt aan alle personeelsleden, het 
bestuur van de Stichting Vrienden Museum Speelklok en aan de Raad 
van Toezicht. Twee tot drie keer per jaar wordt er een 

personeelsbijeenkomst georganiseerd om met elkaar in gesprek te 
gaan over o.a. beleid en lopende projecten. Daarnaast worden er 
actuele berichten en bezoekerscijfers door collega’s gedeeld via het 
interne communicatiesysteem Speakap.  
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10 STICHTING VRIENDEN MUSEUM SPEELKLOK 

Doelstelling 

De Stichting Vrienden van Museum Speelklok (“Stichting Vrienden”) 
ondersteunt het Museum Speelklok (“Museum”) middels het 

bijeenbrengen van gelden voor de aankoop, restauratie en 
tentoonstelling van collectiestukken en andere materialen ten dienste 
van het Museum en voorts middels financiële ondersteuning van het 
Museum in brede zin. Stichting Vrienden betrekt derden bij de 
activiteiten van Stichting Vrienden met betrekking tot het Museum en 
onderhoudt contacten met hen die Stichting Vrienden in financiële zin 
steunen (“Vrienden”) bij diverse gelegenheden. 

Verslag 2015 

Het jaar 2015 heeft voor Stichting Vrienden in het teken gestaan van 
het organiseren van een groots charity galadiner (“Utrecht Diner”) om 
onze waardering uit te dragen naar de gedurende de economische 
crisis ontvangen constante steun van de Vrienden en deze en 
potentiële Vrienden nog meer te verbinden met het museum. Tijdens 

deze fundraisingavond (met o.a. een professionele veiling o.l.v. Job 
Ubbens) kwamen 200 gasten uit de culturele, zakelijke en bestuurlijke 
wereld bijeen. De avond bleek een groot succes en werd met een 
mooie cheque ten behoeve van het Museum afgesloten. Naast dit in 
november voor de 2e keer georganiseerde Utrecht Diner heeft 

Stichting Vrienden twee ondernemersborrels georganiseerd met 
interessante gastsprekers.  

Financieel verslag 

De liquiditeitspositie is met €5.672 verbeterd, wat met name het 
gevolg is van het Utrecht Diner. Na het eerste opstartjaar bleek de 
tweede versie in 2015 zijn succes te tonen. De ontvangsten van de 
Vrienden zijn het afgelopen jaar afgenomen doordat Gouden Vriend de 
Rabobank haar jaarlijkse donatie van €10.000 sinds afgelopen jaar 
rechtstreeks overmaakt aan het Museum. Daarnaast is de 

debiteurenpositie opgelopen met meer dan €3.000; deze Vrienden 

zullen worden benaderd met de vraag of de Vriendschap nog moet 
worden gecontinueerd. Tevens hebben enkele Vrienden na jaren van 
ondersteuning opgezegd, maar daartegenover hebben het Utrecht 
Diner en de ondernemersborrels geresulteerd in een aantal nieuwe 
Vrienden. Bovendien hebben bestaande Vrienden besloten Zilveren 

Ondernemersvriend te worden. Tenslotte heeft Stichting Vrienden het 
Museum in 2015 wederom ondersteund met een financiële bijdrage 
van €50.000, die is ingezet voor een nieuwe brandmeldinstallatie en 
de restauratie van het kermisorgel “De Lange Gavioli”. 

 

 
Bestuurssamenstelling  

Op 31 december 2015 was de bestuurssamenstelling als volgt:  

 
Dhr. J.A.M. Sprong, voorzitter 
Dhr. E. van Dinther, penningmeester 
Mevrouw S. van Loon-Vercauteren, secretaris 
Mevrouw E. van der Meer de Walcheren 
Mevrouw P. van den Broek 
Dhr. H. ter Linden 

Dhr. J. Smalbroek 

Plan 2016 

Voor het jaar 2016 heeft Stichting Vrienden zich als doel gesteld om 
de liquiditeitspositie verder te versterken onder andere middels een 
intensiever contact met de Vrienden. Dit zal met name via het Utrecht 
Diner worden gedaan maar uiteraard zullen ook andere inspanningen 

tezamen met het Museum worden verricht om het aantal 
ondernemers- en particuliere Vrienden te vergroten. Er zullen weer ten 
minste twee ondernemersborrels worden gehouden en daarnaast het 
Utrecht Diner op 12 november.  

Ondernemersvrienden  

 
Gouden Ondernemersvrienden 

Rabobank Utrecht 
 
Zilveren Ondernemersvrienden 
ASR Verzekeringen 
H.J. Jurriëns B.V. 
SHV Holdings N.V. 
Stichting Swaenenborgh 

Van Luin Assurantie Groep B.V. 
Van Hall Advocaten Arbeidsrecht 

 
Ondernemersvrienden 
Arval Benelux 
Barkey Wolf & Sprong Bedrijfshuisvesting 

Barlavento B.V. 
BDO CampsObers 
Blitzz Hairstyling 
Braam Bouwrealisatie 
Bytech Pompen 
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Cafe Orloff Utrecht 

Circumflex Automatisering 
Coffeng Management 
D2 Projectparket B.V. 

De Regelaar 
De Trip Roverhoofdman 
Driessen Bouw 
Droste De Vries Makelaars B.V. 
Drukkerij Libertas 
Evhana Beheer 
Explorama Events 

Feniks Tandtechniek 
Fennema Drukkers 

Finac 
Fiorentini Benelux B.V. 
Geerlings B.V. 
GGN Utrecht 

Hanssen Spronk Familierecht 
Hommersom Advocatuur 
Huyser Communications 
ING 
Jong en Klasse Design 
Kersten B.V. 
La Piazzetta 

Libertas Drukkerij 

Linxx 
Lisman en Lisman B.V. 
Marree Dijxhoorn Advocaten B.V. 
Mevrouw A. van de Weg 
Mevrouw T.M.W. Verdijk 
NFP Photograghy-Hardeman Beheer 

Odenwald Organic B.V. 
Paapstvandam 
Pesco Trading B.V. 
Punt Makelaars 
Raadgevers Medische Beroepen 
RisCo 

Roberto Gelato 

Somerset Real Estate 
Stichting Vrouw Holle 
Stuyvesant de Groot Advocaten 
Thuja Capital 
Trias Totaal Groep 
Unifore Real Estate 

Utrechtse Schade Advocaten 
Van Beek Partners vastgoedbelegging B.V. 

Van Benthem en Keulen 

Van Diepen Van der Kroef Advocaten 
Van Grafhorst Notarissen 
Van Hoogevest Architecten B.V. 

Van Ruyven Advocaten 
Vanbreugel Artprojects 
VIOS Bouwgroep B.V. 
Wijn en Stael Advocaten 
Xantèr 
Zinin 
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11 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 

 

Het jaar 2015 stond in het teken van de doorstart. Na de reorganisatie 
van 2014 moesten scherpe keuzes worden gemaakt om de kosten te 

beheersen en de eigen inkomsten te verhogen. Bovendien moesten 
taken worden herverdeeld en moesten medewerkers wennen aan de 
nieuwe situatie. De Raad van Toezicht is Klaas Dirk Bruintjes bijzonder 
erkentelijk voor het feit dat hij dit proces als interim-directeur in 
goede banen heeft geleid. 
 
De Raad van Toezicht vergaderde vijfmaal; daarnaast werden 

regelmatig bilaterale gesprekken gevoerd met de directeur. Eenmaal 
vond een gesprek plaats met de Personeelsvertegenwoordiging over 

de stand van zaken. 
Vanuit de overtuiging dat Museum Speelklok vooral met de collectie 
een sterkere positie moet verwerven, besloot de Raad van Toezicht 
een meer inhoudelijk profiel op te stellen voor de functie van directeur. 

Op 1 augustus werd Marian van Dijk aangesteld.  
 
In de eerste helft van het jaar werden het jaarverslag en de 
jaarrekening voor 2014 alsmede de begroting voor 2016 vastgesteld. 
De tweede helft van het jaar stond vooral in het teken van het nieuwe 
beleid voor de periode 2017-2020. Ter voorbereiding op de subsidie-
aanvraag bij de Gemeente Utrecht werden een ondernemingsplan en 

een meerjarenprognose opgesteld. Daarbij is nadrukkelijk gekozen 

voor een realistische benadering van het aantal bezoekers en de te 
verwachten omzet. Ook werd er een tentoonstellingsplan ontwikkeld, 
uitlopend op een grote overzichtstentoonstelling van de 
draaiorgelcultuur in 2022, het jaar dat de stad Utrecht haar 900-jarig 
bestaan viert. 
 

De Raad van Toezicht is zich ervan bewust dat de realisatie van de in 
het beleidsplan geformuleerde ambities een groot beroep doet op de 
inzet en motivatie van de medewerkers. Zij wil daarom iedereen 
bedanken voor de getoonde veerkracht in 2015 en de hoop uitspreken 
dat de stijgende lijn, die dit jaar is ingezet, de komende jaren wordt 
voortgezet. 

Daarnaast bedankt de Raad van Toezicht uiteraard graag de Gemeente 
Utrecht, de Stichting Vrienden en de BankGiro Loterij voor hun 
structurele bijdrage en de overige fondsen voor hun bijdrage aan de 
herinrichting van het museum en de restauratie van unieke 
collectiestukken.  
 
 

Jan Willem Baud 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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