
Jaarverslag 2016/17
van

Stichting Sieraden van Utrecht

Utrecht, 20 januari 2018.
Aan de lezer,

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Sieraden van Utrecht. Een stichting die een
prachtig ambacht in de verdrukking wil steunen en behouden voor de toekomst. Een stichting
die de goud- en zilversmidsnijverheid in Utrecht onder de aandacht wil brengen bij een breed
publiek van kunstliefhebbers, verzamelaars en andere belangstellenden.
De eerste zestien maanden van haar bestaan zitten er op. Een interessante periode waarin veel
geleerd is bij het opzetten en uitvoeren van projecten. De stichting heeft mogen ervaren dat
kant-en-klare ideeën voor succes niet bestaan, maar ook dat vaak simpele initiatieven op veel
waardering kunnen rekenen. De komende jaren gaat de stichting door met wat ze is begonnen.
Blijft ze de boodschap uitdragen om te durven dromen over een toekomst met een groter
platform en meer uitstraling. Dat kan de stichting niet alleen; daarvoor is samenwerking met
de Utrechtse edelsmeden onontbeerlijk. Met hulp en ondersteuning van de stichting moeten
zij hun dromen en plannen kunnen waarmaken. Met wederzijds respect en vertrouwen kunnen
we werken aan een schitterende toekomst.

Wij hopen dat iedereen dit verslag met veel plezier zal lezen.

Karin, Janjaap, Maja, Robean en Denis.



Oprichting
Stichting Sieraden van Utrecht is opgericht op 19 september 2016 en stelt zich ten doel het
goud- en zilversmidsambacht onder de aandacht te brengen bij een breed publiek van
kunstliefhebbers, historici, verzamelaars en andere belangstellenden, en hen te betrekken en
bekend te maken met de ontwikkelingen binnen dit unieke ambacht. De stichting richt zich
hierbij in het bijzonder op de gemeente Utrecht. Ten behoeve van de realisatie van haar
doelstelling organiseert de stichting exposities en bijeenkomsten. Ze facilieert edelsmeden in
groepsverband publieke activiteiten te realiseren en een ambacht in verdrukking te steunen en
te behouden voor de toekomst. Voor de verspreiding van de opgedane kennis en met het oog
op de toekomst, leggen we een deel van deze activiteiten vast, zowel in druk als via social
media. Met haar activiteiten beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Bestuur
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen
beloning. Ten tijde van de oprichting telde het bestuur de volgende leden: Karin Wichers
(voorzitter), Janjaap Luijt (secretaris-penningmeester), Robean Visschers en Maja Houtman.
Tijdens de bestuursvergadering in oktober 2016 is Denis Verhoef als vijfde bestuurslid
toegevoegd. Hij gaf direct te kennen slechts één jaar de functie te vervullen. Hij is met ingang
van 1 januari 2018 teruggetreden. Voor vervulling van deze bestuursfunctie wordt momenteel
gezocht naar een geschikte kandidaat
In de verslagperiode heeft het bestuur drie keer vergaderd op 23 oktober 2016, 26 februari en
6 november 2017.

ANBI-status
Direct na de oprichting heeft de stichting bij de Belastingdienst de ANBI-status en de
Culturele ANBI-status zijn aangevraagd. Deze aanvraag is, ook na schriftelijk bezwaar,
afgewezen. Overwegende dat de belastingaftrek van schenkingen in de toekomst wordt
afgeschaft en de stichting zonder ANBI-status vrijer kan opereren, is besloten hier verder geen
energie in te steken. Voor de transparantie en ter naleving van de regels aangaande good
governance heeft het bestuur gekozen de regels die gelden voor instellingen met de
ANBI-status op vrijwillige basis te volgen.

Donateurs
Voor haar donateurs richt de stichting zich op sieradenverzamelaars, kunstliefhebbers en
mensen die het ambacht een warm hart toedragen. Om de doelgroep te bereiken zijn een flyer
en een wervingskaart gedrukt. Op 31 december 2017 telde de stichting negen donateurs.

Activiteiten
Open Monumentendag 2016
Ter promotie van de wandelgids Van Gevelsteen tot Edelsteen bemande de stichting een
standje in de pandhof van de Dom tijdens Open Monumentendag 2016. Tijdens deze dag werd
de net verschenen publicatie goed verkocht. Utrechtse edelsmeden kregen de mogelijkheid
zich te presenteren met hun visitekaartje. Negen edelsmeden hebben hiervan gebruik gemaakt.

Nacht van het Zilver 2016
De organisatie van de Nacht van het Zilver nodigde Sieraden van Utrecht uit tijdens de Nacht
van het Zilver op 10 december 2016 in de raadzaal van het Stadhuis van Schoonhoven een
expositie in te richten. Met fairtrade goud als uitgangspunt heeft de stichting de Utrechtse
edelsmeden aangeschreven deel te nemen. Aangezien vrijwel alle geïnteresseerden in mei



2016 hadden deelgenomen aan de expositie Groen! Schatten in de Hortus, kreeg de expo in
Schoonhoven de titel Groen! Schatten in de Raadzaal. Uiteindelijk namen 18 edelsmeden
deel. Er is goed samengewerkt om werkstukken en vitrines in Schoonhoven en weer thuis te
krijgen. Voor de stichting resulteerde dit project in een bredere bekendheid, waaronder een
vermelding met foto in Edelmetaal. 

New Smiths Under the Dome
Tijdens de Nationale Zilverdag 2017 in Schoonhoven (5 juni 2017) bood de stichting vier
edelsmeden die minder dan 5 jaar geleden hun diploma behaalden en wonen en of werken in
Utrecht de kans zich te presenteren. Daartoe stelde de stichting kosteloos een
gemeenschappelijk paviljoen ter beschikking op het Kazerneplein. De deelnemende
edelsmeden waren Arthur Abeillé, Maja Badnjevic, Rose Blokhuis en Jacqueline Rodenburg.
Om de stichting en dit initiatief te promoten werd van elke deelnemer één sieraad op een
ansichtkaart gezet. Ondanks de duizenden bezoekers verkochten de deelnemers weinig tot
niets en viel ook de promotie van de stichting tegen. Het bestuur gaat zich bezinnen op welke
wijze de promotie van jong Utrechts edelsmeedtalent in de toekomst anders kan.

Donateurswandeling
Speciaal voor de donateurs gidsten bestuursleden Robean Visschers en Janjaap Luijt op 13
augustus 2017 een groep van zes deelnemers langs een deel van de route. De geanimeerde
wandeling werd afgesloten met een drankje op een terras aan de Ganzenmarkt. Gezien de
positieve reacties zal de wandeling in 2018 een aantal keer worden herhaald. Niet uitsluitend
voor donateurs, maar ook voor andere belangstellenden.

Weekend van de Wetenschap
Tijdens het Weekend van de Wetenschap (8 oktober 2017) heeft de stichting een selectie
sieraden uit de tentoonstelling Schatten in de Oude Hortus IV mogen presenteren bij het
Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. 

Afsluiting Westdijkjaar
Op 31 oktober 2017 is het Westerdijkjaar officieel afgesloten met een bijeenkomst in het
Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. Onder auspiciën van Sieraden van Utrecht werd bij
die gelegenheid een selectie sieraden getoond, geïnspireerd op Johanna Westerdijk, de eerste
vrouwelijke hoogleraar en haar werk. Behalve als inspiratiebron voor de tentoonstelling
Schatten in de Oude Hortus IV, was het Westerdijkjaar tevens aanleiding voor de sieradenlijn
ELMseeds (tijdens deze afsluitingsbijeenkomst officieel gepresenteerd) en een reeks
‘schimmelsieraden’ gebaseerd op microscoopopnamen van schimmels, vervaardigd door het
Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. De presentatie trok grote belangstelling en vond
grote waardering.

VVAO jubileumbijeenkomst
Op uitnodiging van de Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding heeft de
stichting een kleine expositie mogen inrichten tijdens de jubileumbijeenkomst op 16
december 2017 in de Sonnenborg. Van de deelnemers aan de tentoonstelling in de Oude
Hortus namen er aan deze presentatie twaalf deel. Bezoekers van de jubileumbijeenkomst
kregen een exemplaar van de wandelgids Van Gevelsteen tot Edelsteen met het verzoek de
stichting te steunen. De belangstelling was goed.



Edelsmedencafé / netwerkborrel
De stichting de organisatie van de bijeenkomsten van Utrechtse edelsmeden op zich genomen.
Deze bijeenkomsten die voorheen werden aangeduid als edelsmedencafé, zijn bedoeld als
platform en ontmoetingsplaats van edelsmeden in Utrecht. Na de zomer kregen ze een nieuwe
naam: Utrechtse Smeden Borrel (USB).
In de verslagperiode hebben er vier van deze bijeenkomsten plaatsgevonden, die door
gemiddeld tien personen werden bezocht:
- 6 januari in de voormalige gevangenis Wolvenplein. Spreker: Has Seulijn, voormalig

edelsmid en oud-gevangenisdirecteur;
- 21 april in de voormalige gevangenis Wolvenplein. Spreker: Janjaap Luijt over het

Utrechtse Avondmaalszilver;
- 24 juni in de Vechtclub XL. Spreker: Karin Wichers over de verschillenden mogelijke

heden van mobiele betaalautomaten;
- 25 november in de Stadstuin. Spreker: Anneke Schollardt met een verslag over de

mogelijkheden van een expositie in de Botanische Tuinen.
De stichting heeft de intentie circa vijf keer per jaar een USB te organiseren; liefst met een
spreker om de bijeenkomst extra inhoud te geven en te dienen als stimulans om deel te nemen.

Ondersteuning
Op verzoek van een aantal edelsmeden heeft de stichting geholpen bij het opstellen van een
consignatieovereenkomst voor sieraden in een museumwinkel.

Digitaal
Website
Direct na de oprichting van de stichting is (ook ten behoeve van de aanvraag van de ANBI-
status) een website ingericht met de URL www.sieradenvanutrecht.nl. Om geen onnodige
kosten te maken, is de website voorlopig eenvoudig en klein gehouden. Behalve basale
informatie over de stichting, zijn op de website opgenomen aankondigingen en verslagen van
stichtingsactiviteiten, een portaal waarvoor Utrechtse edelsmeden zich gratis kunnen
aanmelden en een agenda met activiteiten van de stichting en Utrechtse edelsmeden. In de
toekomst zal de website verder worden uitgebreid.

Facebook
Al snel na de oprichting van de stichting is ook op Facebook een account aangemaakt. Het
heeft even geduurd voordat er berichten en afbeeldingen op werden geplaatst. Inmiddels
hebben meer mensen toegang als beheerder en zijn korte verslagen van de afgelopen
bijeenkomsten met een aantal foto's geplaatst. In de toekomst zullen ook aankondigingen van
activiteiten op Facebook worden aangekondigd. 
Op 31 december 2017 telde de Facebook-pagina 46 volgers. Aan uitbreiding van dit aantal zal
in 2018 gewerkt moeten worden.

Nieuwsbrief
Via de website is aan belangstellenden en donateurs, vrijblijvend een nieuwsbrief verstuurd.
In de verslagperiode waren dit er negen (alle nieuwbrieven zijn nog na te lezen via de
website). Op 31 december 2017 telde de nieuwsbrief 306 abonnees (waarvan 78 Utrechtse
edelsmeden).



Via de website, Facebook, nieuwsbrieven en digitale persberichten heeft de stichting
publiciteit gemaakt voor een aantal activiteiten van individuele edelsmeden. Voorbeelden
daarvan zijn:
- Schatten in de Oude Hortus IV, ‘Leef! Werken en Feesten’ 
- Amalgame, Kevin Timmerman een tentoonstelling in de Cultuurcantine in Fort

Maarsseveen.
- de jaarlijkse leerlingenexpositie van Edelsmederij Hans van der Leen.
Speciaal voor lezers van de nieuwsbrief verzorgde Kevin Timmerman zaterdag 15 september
een rondleiding met toelichting op zijn tentoongestelde werk.

Publicaties
Van Gevelsteen tot Edelsteen
De eerste publieke uiting van de stichting was de publicatie Van Gevelsteen tot Edelsteen; een
wandeling door de Utrechtse binnenstad langs nog zichtbare elementen in het straatbeeld van
de geschiedenis van de Utrechtse goud- en zilversmeden. Ruim 400 exemplaren zijn verspreid
door de adverteerders die de publicatie mogelijk maakten. Via losse verkoop, de boekhandel
(Broese, Aleph, Steven Sterk) en Het Utrechts Archief zijn 126 exemplaren verkocht
(boekhandelprijs € 6,95). De publicatie is door het publiek en in de media goed ontvangen. In
Edelmetaal, COLLECT en Tijdschrift Oud-Utrecht verschenen recensies. Met een brief
hebben huidige bewoners van de beschreven panden het aanbod gekregen met korting een
exemplaar aan te schaffen. De mogelijkheden en beperkingen voor een vertaalslag van de
wandeling naar een app voor smartphones worden onderzocht.

Ander drukwerk
Ander drukwerk dat vanwege de stichting verscheen, waren een algemene folder over de
stichting en haar doelstellingen, een ansichtkaart ter promotie van de stichting (daarop
oorbellen gemaakt door Kevin Timmerman en de tekst ‘Houd ons in de gaten’) en vier
ansichtkaarten met werk van de deelnemers aan ‘New Simtihs under the Dome’.

Externe contacten
Stichting Sieraden van Utrecht heeft met verschillende partijen contact gehad over
verschillende onderwerpen. Gesprekspartners waren onder andere:
- Anneke van der Horst over de voormalige galerie Serafijn;
- Eloyengasthuis over gemeenschappelijke activiteiten;
- Galerie KUUB over de haalbaarheid van een expositie in deze galerie;
- Creative Europe aangaande internationale samenwerking;
- Centraal Museum Utrecht;
- Provincie Utrecht over komende jaarthema’s;
- Stichting Kunstuitleen Utreecht.

Niet gerealiseerde projecten
Sieraden in de Kunstuitleen 2017
In samenwerking met de Kunstuitleen Utrecht zou Stichting Sieraden van Utrecht in
november 2017 een tentoonstelling organiseren. Voor deze tentoonstelling zouden de goud-
en zilversmeden een sieraad of object te vervaardigen, geïnspireerd op een kunstwerk uit de
collectie van de kunstuitleen. De resultaten van dit project zouden worden geëxposeerd in een
tentoonstelling. Een selectie van elf edelsmeden meldde zich aan en 5 juli 2017 heeft een
overleg plaatsgehad in de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein. Op dat moment was al
bekend dat in de ochtend van 14 juni 2017 een deel van de Kunstuitleen was uitgebrand.



Aanvankelijk bestond het idee dat de geplande opening van de tentoonstelling in november
geen gevaar liep. Helaas bleek de omvang van de (rook)schade groter dan verwacht, waardoor
moest worden besloten dit project een jaar uit te stellen. De verwachting is dat in 2018 de
expositie alsnog plaatsvindt in een vernieuwde Kunstuitleen.

Galerie Waterbolk
In oktober 2017 heeft het bestuur een gesprek gehad met Galerie Waterbolk over de
mogelijkheden de expositieruimte te huren voor een verkooptentoonstelling. Dat was
mogelijk voor januari, februari, eind april of mei 2018. Die eerste twee maanden zijn voor
sieraden weinig geschikt en eind april en de maand mei is periode met veel feestdagen.
Bovendien valt die periode te dicht op de tentoonstelling van de Utrechtse Schatten. Voor de
toekomst moet deze locatie echter niet worden uitgesloten.

Help Nederland Vooruit!
Zowel in 2016, als in 2017 heeft de stichting zich ingeschreven met een project voor de
ING-bank actie "Help Nederland Vooruit!". Helaas zijn de projecten beide keren afgewezen.



Financiën
Alle inkomsten en uitgaven van de stichting over het eerste boekjaar (2016/2017) voldeden
aan de bepalingen in de statuten. De stichting kent geen winstoogmerk en alle behaalde
opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling. Hierbij streeft de stichting ernaar de
beheerskosten liefst tot nul te beperken. 
Bij aanvang van de Stichting is er een renteloze lening verstrekt van € 1000 om te dienen als
startkapitaal. Deze lening wordt afgelost in stappen van € 100 per jaar of zoveel sneller als het
bestuur goeddunkt.

Baten en Lasten
Overzicht van baten en lasten van de stichting over het eerste boekjaar (2016/17). Alle
bedrage in euro’s.

BATEN LASTEN

Sponsoring boekje 786,50 Oprichtingskosten 540,05

Giften 940,58 Website en registratie 294,83

Boekverkoop 676,07 Boekje 1.390,86

BTW teruggave 257,00 Folders 124,45

Open Monumentendag 2016 12,00

Nacht van het Zilver 2016 83,44

New Smiths Under the Dome 402,45

Donateurswandeling 23,30

Westerdijkjaar 6,30

Kantoor- en portokosten 41,52

Tekort 329,27 Bankkosten 70,22

2.989,42 2.989,42

Het tekort wordt gedekt door de renteloze lening van € 1.000, die door twee aflossingen thans
€ 800 bedraagt. De liquide middelen van de stichting zijn op 31 december 2017: € 470,73.

Begroting 2018
Het eerste boekjaar telde verschillende opstartkosten die in 2018 niet terug komen. Daarnaast
hangt de begroting 2018 helemaal af van de activiteiten die worden ontplooit. In de begroting
is nu een bedrag opgenomen dat ‘extra’ is naast de inkomsten die verworven worden met en
ten dienste staan van de activiteiten.

BATEN LASTEN

Giften 600,00 Website 120,00

Boekverkoop 80,00 Algemeen drukwerk 100,00

BTW teruggave 90,00 Activiteiten 450,00

Schatten in de Botanische Tuinen P.M. Schatten in de B.T. P.M.

Kantoor- en portokosten 20,00

Bankkosten 80,00

770,00 770,00



Toelichting voor de post ‘Schatten in de Botanische Tuinen’: met de deelnemers aan het
project ‘Schatten in de Botnische Tuinen’, waarvoor de stichting de financiën zal beheren, is
overeengekomen dat het project kostenneutraal zal zijn. Vandaar dat dit in de begroting is
opgenomen als een ‘pro memorie’-post.

Stichting Sieraden van Utrecht
De stichting stelt zich ten doel het goud- en zilversmidsambacht te bevorderen door het
organiseren van bijeenkomsten en exposities, het uitgeven van publicaties en het
samenwerken met andere organisaties, waar dit het doel kan dienen.

Adres Van Lennepstraat 2C
3532 TN Utrecht

Email info@sieradenvanutrecht.nl

Website sieradenvanutrecht.nl

Bestuur Karin Wichers (voorzitter)
Janjaap Luijt (secretaris-penningmeester)
Robean Visschers
Maja Houtman
Denis Verhoef (tot 1 januari 2018)

Bankrekening NL84SNSB0939040611

KvK 66864607

BTW NL8567.30.579.B01

RSIN 856730579


