
Jaarverslag 2020
van

Stichting Sieraden van Utrecht

Aan de lezer,

Voor u ligt het vierde 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.

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

Karin, Janjaap, Maja, Robean en Ronald.

Utrecht, 16 juli 2021.



Bestuur
Het bestuur telde de volgende leden: Karin Wichers (voorzitter), Janjaap Luijt
(secretaris-penningmeester), Robean Visschers, Ronald Kuijer en Maja Houtman. In de
verslagperiode zijn zich geen wijzigingen voorgevallen. Het bestuur is één keer bijeengeweest
op 2 februari. Tussendoor heeft het dagelijks bestuur regelmatig overlegd en zijn er
bijeenkomsten 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 2020 telde de stichting
tien donateurs. Vanwege de coronapandemie die het organiseren van activiteiten in de weg
stonden, is niet actief naar nieuwe donateur gezocht.

Activiteiten
Vanwege de coronapandemie heeft de stichting weinig activiteiten kunnen organiseren.

Excursies
Zondag 26 januari en zondag 23 februari 2020 bracht Sieraden van Utrecht een bezoek aan de
expositie Juwelen! met lezers van de nieuwsbrief. Het eerste bezoek was zo succesvol dat een
tweede bezoek werd georganiseerd. In de expositie toonde Hermitage Amsterdam een deel
van de fabelachtige juwelencollectie uit de Hermitage in Sint-Petersburg. Samen met vele
portretten en een overdaad aan rijk gedecoreerde japonnen en kostuums presenteerde dit
Amsterdamse museum twee eeuwen mode en juwelen, gedragen door de high society aan het
Russische hof. Tijdens het bezoek aan de expositie gaf een aantal Utrechtse goudsmeden een
toelichting bij de verscheidenheid aan geëxposeerde juwelen. Het bezoek aan de
tentoonstelling werd afgesloten met een drankje in het museumcafé aangeboden door de
stichting.

Donateurswandeling
Speciaal voor de donateurs gidste bestuurslid Janjaap Luijt op 25 juni donateurs en
belangstellenden langs een aantal plekken in de stad waar in de architectuur de aanwezigheid
van goud- en zilversmeden is te zien. Helaas kon dit keer de wandeling niet worden afgesloten
met een drankje op een terras vanwege de coronabeperkingen. Er namen 7 mensen deel aan de
wandeling.

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 2020 waren 17 Utrechtse edelsmeden
vertegenwoordigd op het portaal.

Facebook
Ten opzichte van het vorige verslagjaar zijn er meer en regelmatiger berichten en foto’s
geplaatst op Facebook. Maja Houtman heeft gedurende het jaar regelmatig verschillende
Utrechtse goud- en zilversmeden uitgelicht. Ook zijn activiteiten op Facebook aangekondigd. 
Op 31 december 2020 telde de Facebook-pagina 65 volgers.



Nieuwsbrief
Via de website is aan belangstellenden en donateurs, vrijblijvend een nieuwsbrief verstuurd.
In de verslagperiode was dit er één. Op 31 december 2020 telde de nieuwsbrief 742 abonnees
(waarvan 53 Utrechtse edelsmeden).

Externe contacten
Stichting Sieraden van Utrecht heeft met verschillende partijen contact gehad over
verschillende onderwerpen. Gesprekspartners waren onder andere:
- Het Nederlands Zilvermuseum;
- Stichting Kunstuitleen Utrecht.



JAARREKENING 2020

BATEN LASTEN

Giften 540,00 Website 144,47

Boekverkoop 7,50 Excursies USB 36,55

Wandeling 87,50 Bankkosten 120,34

BTW teruggave 10,00

Saldo inkomsten/uitgaven 343,64

Totaal 645,00 645,00

De inkomsten van de stichting waren minder dan aanvankelijk begroot. 

BALANS

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018

bankrekening 3.783,94 3.743,90 4.181,05

vooruitbetaalde huur 200,00

3.983,94 3.743,90 4.181,05

PASSIVA

eigen vermogen 1.902,51 1.558,87 1.688,42

vermogen Utrechtse Schatten 2.031,43 2.122,03 2.212,63

vooruit ontvangen donaties 50,00 50,00 200,00

nog te betalen belastingen 0,00 13,00 80,00

3.983,94 3.743,90 4.181,05

De stichting heeft 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. Uit dit vermogen zijn in 2020 de kosten van het onderhoud van de website van de
Utrechtse Schatten betaald (€ 90,60). 



BEGROTING 2021

De begroting 2021 veronderstelt 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 350,00 Website 100,00

Boekverkoop 50,00 Extra uitgaven activiteiten 500,00

Inkomsten uit activiteiten P.M. Uitgaven voor activiteiten P.M.

Vermindering van het vermogen 400,00 Bestuurskosten 50,00

+ Bankkosten + 150,00

Totaal 800,00 800,00



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

Bankrekening NL84SNSB0939040611

KvK 66864607

BTW NL8567.30.579.B01

RSIN 856730579


