Jaarverslag 2018
van

Stichting Sieraden van Utrecht
Aan de lezer,
Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Sieraden van Utrecht. Een stichting die een
prachtig ambacht in de verdrukking wil steunen en behouden voor de toekomst. Stichting
Sieraden van Utrecht is opgericht in 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. 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. 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.
De komende jaren gaat de stichting door met wat ze is begonnen. Blijft ze de boodschap
uitdragen te durven dromen over een toekomst met een groter platform en meer uitstraling.
Dat kan de stichting niet alleen; daarvoor is samenwerking met Utrechtse edelsmeden
onontbeerlijk. 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 Ronald.
Utrecht, 31 januari 2019.

Bestuur
Het bestuur telde de volgende leden: Karin Wichers (voorzitter), Janjaap Luijt
(secretaris-penningmeester), Robean Visschers en Maja Houtman. Op 1 januari 2018 was
Denis Verhoef teruggetreden. Op 1 mei 2018 trad Ronald Kuijer toe als bestuurslid.
In de verslagperiode is het bestuur drie keer bijeengeweest op 29 april, 17 juni en 10
september. Tussendoor heeft het dagelijks bestuur regelmatig overlegd en werden er
vergaderingen belegd met organisatoren van de verschillende activiteiten.
Donateurs
Voor haar donateurs richt de stichting zich op sieradenverzamelaars, kunstliefhebbers en
mensen die het ambacht een warm hart toedragen. Op 31 december 2018 telde de stichting
dertien donateurs. Dat is een kleine toename ten opzichte van het voorgaande jaar.
Activiteiten
Excursies
In 2018 organiseerde de stichting drie excursies. Twee voerden naar de expositie ‘Sieraden –
makers & dragers’ in Museum Volkenkunde in Leiden (18 februari en 29 april). Tijdens de
gemeenschappelijke treinreis werd een korte inleiding gegeven van wat de bezoekers in
Leiden konden verwachten. De meeste aanwezigen trokken op eigen gelegenheid door de
expositiezalen, maar wie vragen had, kon die stellen aan de meegereisde Utrechtse goud- en
zilversmeden. De middag werd in het museumcafé afgesloten met een dronk en geanimeerde
gesprekken.
De derde excursie ging naar de expositie ‘Kwab – Design in de eeuw van Rembrandt’ in het
Rijksmuseum Amsterdam. De acht aanwezigen kregen uitleg over het werk van de
zilversmeden Paulus en Adam van Vianen en hun navolgers. Sommige voorwerpen leidden
tot verbazing over de wijze waarop vakgenoten uit vroeger tijden dit soort werk hadden
kunnen maken. Het bezoek aan de bijzondere tentoonstelling werd in het museumcafé
afgesloten met een drankje en een hapje.
Botanic Guardians
Op uitnodiging van de Utrechtse Schatten heeft de stichting in 2018 de financiële
administratie van de expositie ‘Botanic Guardians - Utrechtse Schatten in de Botanische
Tuinen’ gevoerd. Tevens heeft de stichting het beheer van de tegoeden van deze informele
vereniging op zich genomen.
De Utrechtse Schatten organiseerden voor de zesde keer een expositie met als doel de
artistieke kwaliteiten van de hedendaagse handgemaakte sieraden en groot zilverwerk van
Utrechtse edelsmeden bij een breed publiek over het voetlicht te brengen. Van 10 tot en met
27 mei 2018 vond de tentoonstelling plaats in de Botanische Tuinen op de Uithof, waar
bezoekers aan de Botanische Tuinen zich konden vergapen aan sieraden waarvoor Utrechtse
edelsmeden zich hadden laten inspireren op het thema ‘botanic guardians', hoeders en
poortwachters van biodiversiteit.
De expositie Botanic Guardians; Schatten in de Botanische Tuinen omvatte werk van
zeventien goud- en zilversmeden die wonen en werken binnen de gemeente Utrecht. De
subtropische kas gaf als expositieruimte alle ruimte voor de spannende wisselwerking tussen
de natuur en het vakmanschap van de exposanten. Ook dit jaar resulteerde dit in een scala aan
vernieuwende sieraden die speciaal voor de expositie waren vervaardigd. Door de constante
aanwezigheid van tenminste twee edelsmeden was er ook direct contact mogelijk met
bezoekers en kunstenaars.

Bij de expositie verscheen een catalogus waarin van elke deelnemer het zogeheten ‘pronkstuk'
was afgebeeld met een inspiratiefoto en een korte inspiratietekst.
Om de bezoekers te verleiden de sieraden en voorwerpen nauwkeurig te bekijken, konden zij
hun stem uitbrengen op het topstuk dat hen het meeste aansprak. Hiervan maakten 988
bezoekers gebruik. De verschillen tussen het aantal stemmen was gering, al had winnares van
de publieksprijs Zita Jansen wel significant meer stemmen dan de nummer 2.
De expositie is bezocht door kunstminnaars, tuinenliefhebbers en museumbezoekers, maar
ook door leerlinggoudsmeden en vakgenoten van buiten de stad. Tijdens de expositie
bezochten circa 4.000 mensen de Botanische Tuinen.
De flyer werd in een oplage van 7.000 stuks verspreid in uitgaansgelegenheden, winkels,
musea en B&B in de stad Utrecht. Tevens werd de flyer verspreid door Museum Volkenkunde
Leiden, Coda Apeldoorn, SMS 's-Hertogenbosch, Flower Art Museum Aalsmeer,
Zilvermuseum Schoonhoven en de Hortus Botanicus Amsterdam.
De media-aandacht voor de expositie was goed. In de volgende media verschenen artikelen in
druk: Buiten Leven Magazine, Collect, DUIC, Edelmetaal, Leven, Museumtijdschrift,
Uitagenda Utrecht, Uitloper, Jaarprogramma Botanische Tuinen. Op radio werd in een liveinterview aandacht besteed aan de expositie.
Op Internet verschenen berichten in onder andere Edelmetaal on-line, Elegance on-line,
Klimt02 - platform for international art jewellery, Uitagenda Utrecht on-line, Uitzinnig
on-line, Facebook, Instagram en de eigen websites van de deelnemers en de stichting.
Met deze expositie zijn de deelnemende edelsmeden er weer in geslaagd gezamenlijk naar
buiten te treden. Het heeft de deelnemers in staat gesteld verder te kijken dan de dagelijkse
werkzaamheden aan de eigen werkbank, het heeft het artistieke proces gestimuleerd en
contacten gelegd tussen de edelsmeden en de liefhebbers van schoonheid.
Donateurswandeling
Speciaal voor de donateurs gidsten bestuursleden Robean Visschers en Janjaap Luijt op 19
augustus en 16 september donateurs en belangstellenden langs een aantal plekken in de stad
waar in de architectuur de aanwezigheid van goud- en zilversmeden is te zien. Beide
wandelingen werden afgesloten met een drankje op een terras aan de Ganzenmarkt. Gezien de
positieve reacties zullen de wandelingen in 2019 een aantal keer worden herhaald.
Gastheerschap & Cultuur
Zondag 14 oktober organiseerden Gastheerschap & Cultuur en Sieraden van Utrecht een
gezamenlijke wandeling. Gastheerschap & Cultuur vertegenwoordigt een grote groep
enthousiaste mensen die wonen of werken in het Museumkwartier Utrecht. Elke tweede
zondag van de maand bezoekt Gastheerschap & Cultuur een of meer interessante locaties. Op
14 oktober waren dat zes plekken waar nu of in het verleden Utrechtse goud- en zilversmeden
actief waren. De circa 100 deelnemers kregen een gecombineerd aanbod van een lezing en een
wandeling langs zes plaatsen waar Utrechtse edelsmeden iets vertelden over hun ambacht en
over de locatie waar zij stonden.
Weekend van de Wetenschap
Tijdens het Weekend van de Wetenschap (7 oktober 2018) was de stichting aanwezig bij het
Westerdijk Fungal Biodiversity Institute met een reeks ‘schimmelsieraden’ gebaseerd op
microscoopopnamen van schimmels, vervaardigd door het Westerdijk Fungal Biodiversity
Institute. De presentatie trok grote belangstelling en vond grote waardering.

Sieraad modelleren in was
Zaterdag 10 november organiseerde Sieraden van Utrecht een workshop wasmodelleren onder
leiding van Maja Houtman en Karin Wichers. Deze workshop werd bezocht door vijf
deelnemers. Na een korte introductie over de geschiedenis en verschillende technieken om een
wasmodel te maken, kozen de deelnemers een van de technieken om daarin zelf een sieraad te
modelleren. Alle deelnemers kozen aan het einde van de workshop om hun model in zilver te
laten afgieten. De volledige opbrengst van de workshop komt ten goede aan de stichting.
Voel - en Beleefdag
Op uitnodiging van Zilverkamer Zeist en Stichting KUBES heeft de stichting op 15 december
een bijdrage geleverd aan een voel- en beleefdag voor blinden en slechtzienden bij Bartiméus
in Zeist. De deelnemers kwamen op deze dag veel te weten over zilver. Over keurmerken,
waarde, verzilverd, poetsen en de toepassingen van zilver. Ook over technieken,
gereedschappen, de variatie in modellen en welke onderdelen een bestekcassette bestaat.
Speciaal onderdeel was de ’goed’ gedekte tafel en bijzondere aandacht kregen de voorwerpen
die in Zeist bij een van de drie bestekfabrieken zijn gemaakt.
Alle onderdelen waren toon- en voelbaar. Namens de stichting waren twee zilversmeden en
een bestuurslid aanwezig om het proces voor blinden en slechtzienden hoorbaar en
inzichtelijk te maken. Daarvoor had de stichting onder andere de beschikking over leskisten
voor blinden die zij mocht lenen van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven.
Het AD/Utrechts Nieuwsblad, De Nieuwsbode en RTV Utrecht besteedden aandacht aan het
evenement.
Nacht van het Zilver 2018
De organisatie van de Nacht van het Zilver nodigde Sieraden van Utrecht uit tijdens de Nacht
van het Zilver op 15 december 2018 in de hoge vierschaar onder het Stadhuis van
Schoonhoven een expositie in te richten. Deelnemers waren: Magdalena Duncan, Maja
Houtman, Karen Klein, Ronald Kuijer, Hans van der Leen, Liv-Maritt Prins van Wijngaarden,
Jacqueline Rodenburg, Wendy de Rooy, Anneke Schollaardt, Kevin Timmerman, Robean
Visschers en Karin Wichers. Van hen waren er zes gedurende de avond fysiek aanwezig. Er is
goed samengewerkt om werkstukken en vitrines in Schoonhoven en weer thuis te krijgen.
Utrechtse Smeden Borrel (USB)
Voor Utrechtse edelsmeden organiseert de stichting bijeenkomsten als platform en
ontmoetingsplaats. In 2018 waren dit de volgende bijeenkomsten:
- 13 april in de Vechtclub XL. Spreker: Janjaap Luijt over het kwabornament (naar
aanleiding van de expositie in het Rijksmuseum Amsterdam;
- 15 juni bij Ronald Kuijer (in de tuin). Hier was geen afzonderlijke spreker.
De stichting heeft de intentie circa vier 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.
Digitaal
Website
De website bevat basale informatie over de stichting, een portaal waarvoor Utrechtse
edelsmeden zich gratis kunnen aanmelden en een agenda met activiteiten van de stichting en
Utrechtse edelsmeden. Op 31 december 2018 waren 23 Utrechtse edelsmeden
vertegenwoordigd op het portaal.

Via de website, Facebook, nieuwsbrieven en digitale persberichten heeft de stichting
publiciteit gemaakt voor een aantal activiteiten van individuele edelsmeden. Voorbeelden
daarvan zijn:
- Dialogos desde Holanda, een tentoonstelling in Madrid en Barcelona met werk van Martha
Castañeda, Maja Houtman, Aletta Teunen en Karin Wichers;
- Kunstenaars in het Leeuwenhuisje, een tentoonstelling in Zutphen met werk van Jet
Bartman;
- Bloemenexpositie in Aalsmeer met werk van Maja Houtman;
- Ontwerpsalon in Utrecht met werk van Karin Wichers en Rose Blokhuis;
- Artists in Action in Utrecht met werk van Anneke Schollaardt;
- Nationale Zilverdag in Schoonhoven met werk van Leen Loffeld;
- Tuindag op Slot Zuylen met werk van Ronald Kuijer;
- Atelierroute Utrecht 2018 met werk van Marike Reinhard, Jet Bartman, Juffrouw Dubois,
Zita Jansen en Edelsmederij Hans van der Leen;
- de jaarlijkse leerlingenexpositie van Edelsmederij Hans van der Leen in Utrecht;
- Juweel Rotterdam met werk van Monique den Broekert;
- Open Dagen Atelier Teding van Berkhout met werk van Maja Houtman.
Facebook
Ten opzichte van het vorige verslagjaar zijn er meer en regelmatiger berichten en foto’s
geplaatst op Facebook. Ook zijn aankondigingen van activiteiten op Facebook aangekondigd.
Op 31 december 2017 telde de Facebook-pagina 48 volgers. Daarmee blijft de Facebook
pagina van de stichting achter bij de verwachtingen. Aan uitbreiding zal in 2019 gewerkt
moeten worden.
Nieuwsbrief
Via de website is aan belangstellenden en donateurs, vrijblijvend een nieuwsbrief verstuurd.
In de verslagperiode waren dit er vijf. Op 31 december 2017 telde de nieuwsbrief 707
abonnees (waarvan 76 Utrechtse edelsmeden).
Externe contacten
Stichting Sieraden van Utrecht heeft met verschillende partijen contact gehad over
verschillende onderwerpen. Gesprekspartners waren onder andere:
- Creative Europe;
- Stichting Zilverkamer;
- Gastheerschap & Cultuur;
- Het Nederlands Zilvermuseum;
- Stichting Kunstuitleen Utrecht.

JAARREKENING 2018
INKOMSTEN
Giften
Boekverkoop
Expositie Botanic Guardians
Tegoeden Utrechtse Schatten
Stadswandelingen
Workshop wasmodellen
Belastingteruggave

UITGAVEN
1.295,60
193,75
7.083,53
2.253,31
297,50
375,00
778,00

+
Totaal

Website
Excursies
Expositie Botanic Guardians
Stadswandelingen
Wetenschapsweekend
Nacht van het Zilver 2018
Voel- en beleefdag Bartiméus
Bestuurskosten
Bankkosten
Aflossing lening oprichting
Saldo inkomsten/uitgaven
+

12.276,69

207,27
49,85
7.124.21
150,48
7,50
132,36
8,63
111,87
124,10
800,00
3.560,42
12.276,69

De inkomsten van de stichting waren hoger dan aanvankelijk begroot. De giften waren meer,
onder andere door een eenmalige gift van € 500,00 ter dekking van de oprichtingskosten, die
reeds in 2017 was toegezegd. Voorts kreeg de stichting vanaf januari 2018 het vermogen van
de Utrechtse Schatten in beheer. Dit geld is geoormerkt voor toekomstige exposities van de
Utrechtse Schatten en komt als zodanig apart voor in de balans. Bij aanvang van het beheer
bedroeg dit vermogen € 2.253,31. Andere inkomsten kwamen voort uit activiteiten.
BALANS
ACTIVA
bankrekening
nog te ontvangen donaties
nog te ontvangen belastingen

PASSIVA
eigen vermogen
vermogen Utrechtse Schatten
vooruit ontvangen donaties
nog te betalen belastingen
lening t.b.v. de oprichting

+

+

31-12-2018
4.181,05
0,00
0,00 +
4.181,05

31-12-2017
470,73
500,00
16,00 +
986,73

16-9-2016
0,00
0,00
0,00
0,00

1.688,42
2.212,63
200,00
80,00
0,00 +
4.181,05

- 198,27
0,00
385,00
0,00
800,00 +
986,73

- 1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00

Het tekort van de expositie Botanic Guardians is in mindering genomen op het vermogen van
de Utrechtse Schatten.
Bij het sluiten van het vorige boekjaar had de stichting een schuld van € 800, deze is in 2018
geheel afgelost, deels met de daarvoor bestemde gift van € 500.

BEGROTING 2019
De begroting 2019 verondersteld dat de meeste activiteiten worden bekostigd uit de
inkomsten die daaraan verbonden zijn. Daarnaast bevat de begroting een post ‘Extra uitgaven
activiteiten’ waaruit activiteiten die geen inkomsten genereren en tekorten worden bekostigd.
BATEN

LASTEN

Giften
Boekverkoop
Inkomsten uit activiteiten
Vermindering van het vermogen
+

750,00
150,00
P.M.
1.000,00

Totaal

1.900,00

Website
Extra uitgaven activiteiten
Uitgaven voor activiteiten
Bestuurskosten
Bankkosten

+

200,00
1.400,00
P.M.
150,00
150,00
1.900,00

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
Ronald Kuijer (vanaf 1 mei 2018)

Bankrekening

NL84SNSB0939040611

KvK

66864607

BTW

NL8567.30.579.B01

RSIN

856730579

