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Voorwoord
Kerken Kijken Utrecht (KKU) biedt u graag het jaarverslag over 2014 aan. KKU kijkt terug op een geslaagd
seizoen, met een aanmerkelijk hoger bezoekersaantal dan in de afgelopen jaren.
Het 32ste seizoen van KKU is op 27 juni op in de Ste. Gertrudis Kathedraal geopend. En gewoontegetrouw
werd het seizoen op Open Monumentendag (13 september) gesloten.
Ook dit jaar werd er in het jaarprogramma weer gekozen voor een thema, nl. ‘doopvonten’. En natuurlijk
verscheen er weer een mooie zomerfolder rond het thema.
De samenwerking met het Museum Catharijneconvent (MCC) werd voortgezet. Zowel in de jubilerende
Ste. Gertrudis Kathedraal als de Doopsgezinde kerk werden bijeenkomsten georganiseerd.
Met gepaste trots wijzen op het grote aantal bezoekers dat wij ook dit jaar ontvangen hebben. Met het
aantal van 54.079, een duidelijke groei ten opzichte van vorig jaar, mogen wij tevreden zijn!
De financiële ontwikkeling blijft zorgelijk doordat het aantal sponsors flink is verminderd. Hierdoor kunnen
niet alle wenselijke programmapunten worden uitgevoerd. Gelukkig bleef de gemeentelijke steun
ongewijzigd.
Het bestuur heeft op dit moment nog geen vaste voorzitter, dit voorwoord is daarom door de samensteller
van het verslag geschreven. We willen nog steeds op korte termijn de vacature van voorzitter vervullen,
zodat voor 2015 het bestuur op volle sterkte is.
Met vriendelijke groet,
Aart de Veer, bestuurslid KKU

Organisatie
KKU draagt in de maanden juni, juli, augustus en september zorg voor de toegankelijkheid van het kerkelijk
cultureel erfgoed van Utrecht voor de inwoners van Utrecht en haar toeristen. Bezoekers kunnen gratis de
belangrijkste monumentale binnenstadskerken van Utrecht bekijken. Ze worden daarbij rondgeleid door
vrijwillige gidsen die per kerk een team vormen. KKU heeft inmiddels 250 vrijwillige gidsen die in de zomer
actief zijn. Deze openstelling van de kerken dateert van begin jaren 80 van de vorige eeuw, toen de
grootschalige restauratie van veel monumentale binnenstadskerken was voltooid.
KKU ressorteert onder de STABU, de Stichting Archeologie en Bouwhistorie in de stad Utrecht. Bij KKU ligt
de nadruk op de architectuur, de kunsthistorische aspecten van het kerkgebouw, het interieur en de
voorwerpen die er zijn aan te treffen. KKU houdt zich niet bezig met de religieuze kant van de kerken.
Dat laatste is het werk van de kerkbesturen en kerkbeheerders. Ook zorgt de contactgroep ‘Kerk in de City’
voor informatie, bijvoorbeeld door het verspreiden van folders over vieringen, concerten en dergelijke
rond de feestdagen.

Bestuur KKU
KKU wordt geleid door een bestuur van acht leden en een uitvoerend projectcoördinator.
Het bestuur heeft de taken van de bestuursleden expliciet beschreven en verdeeld. Voor de volledigheid
volgen hieronder de namen van de bestuursleden per eind november 2014:
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid algemeen
Bestuurslid vrijwillige gidsen I
Bestuurslid vrijwillige gidsen II
Bestuurslid namens de Gemeente Utrecht
Bestuurslid namens Kerk in de City en de Domkerk
Projectcoördinator uitvoering KKU
Agendalid Museum Catharijneconvent

vacature, tijdelijk roulerend voorzitterschap
Guda Irrgang
Pieter Wittekoek
Hans Gerritse
Aart de Veer
Koos Drost
Henk Jansen
Hans Spinder
Caroline Spierings
Douwe Wigersma

Aan het begin van het verslagjaar namen wij afscheid van Conny van Lier, die namens Kerk in de City en de
Domkerk in het bestuur zat. Het bestuur is haar veel dank verschuldigd. Conny is opgevolgd door Hans
Spinder.
Het bestuur heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd, te weten op 23 januari, 27 februari, 27 maart,
23 april, 21 mei, 16 juni, 17 juli, 11 september en 11 november. Een laatste vergadering is gepland op 3
december. In het voorjaar nam een vertegenwoordiging van het bestuur deel aan de vergadering van de
STABU onder nieuw voorzitterschap van Michael van Leeuwen.

Opening seizoen
Op vrijdag 27 juni 2014 vond de opening plaats van het 32e seizoen van KKU in de Ste. Gertrudis
Kathedraal. Deze werd verricht door wethouder K. Geldof van Utrecht.
Het programma bestond uit
- Een welkomstwoord door Henk Jansen namens het KKU-bestuur, die een toelichting gaf over
bestuurlijke wisselingen, het jaarthema, de financiën en het panelenproject;
- Een tweespraak over 100 jaar Ste. Gertrudis door pastoor Bernd Wallet en Henk Bos, gids in deze
kerk, zij werkten ook mee aan het boek over het jubileum van de kerk dat in mei verscheen;
- Muziek van Joseph Rheinberger, verzorgd door Piet van der Steen (orgel) en Lodewike van der
Steen (viool);
- Opening door de wethouder voor Erfgoed, K. Geldof, die onder meer de samenwerking van de
gemeente met organisaties in de stad benadrukte;
- Borrel in de Driehoek, aangeboden door het kerkbestuur.
De opening werd bezocht door een groot aantal gidsen, bestuursleden, vertegenwoordigers van de
subsidiegevers, sponsoren en kerkgenootschappen.
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Wethouder Geldof opent het KKU-seizoen in de Ste. Gertrudis Kathedraal (foto Henk Jansen)

Thema ‘Doopvonten’
Op initiatief van ons nieuwe bestuurslid Hans Spinder werd als zomerthema van dit jaar ‘Doopvonten’
gekozen. De zomerbrochure ‘Doopvonten in beeld’ stond grotendeels in het teken van het thema. Van alle
kerkgebouwen en het Catharijneconvent werd geïllustreerde informatie over de aanwezige doopvonten
opgenomen. Uitgebreidere teksten kwamen op de website te staan.
Het thema is inhoudelijk uitgewerkt door Caroline Spierings en Aart de Veer (KKU). Caroline Hogervorst
verzorgde de vormgeving van de brochure en de foto’s werden gemaakt door Renata Barnard, Rob
Holstvoogd, Henk Irrgang, Arthur van der Hurk, Ruben de Heer en Biem Lap. Dit jaar werd weer een
Engelse samenvatting in de brochure opgenomen.
In de zomerbrochure werden ook de volgende concerten vermeld:
- Orgelbespelingen op 19 juli in de Nicolaïkerk en de Domkerk;
- Een estafette op 6 september van het Mannenkoor Zanglust uit Linschoten langs de Ste.
Gertrudiskathedraal, de Doopsgezinde kerk, de Catharinakathedraal en de Geertekerk.
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Drie pagina’s uit de zomerbrochure. Van links naar rechts: titelpagina, inleiding over doopvonten
(Nederlands en Engels), toelichting op het project en logo’s van onze sponsors

Panelenproject
Het ‘panelenproject’ is bedoeld om voor de twaalf binnenstadskerken en het Museum Catharijneconvent
tweetalige informatiepanelen te vervaardigen; de panelen voor de Pieterskerk krijgen ook een Franse
tekst. Hierop staat voor alle kerkgebouwen vergelijkbare tekstuele en beeldende informatie over de
bouwhistorie, restauratie, en de cultuurhistorische waarden van het interieur. Er zijn teksten gemaakt die
ook in aangepaste vorm voor de website worden gebruikt. Vorm en aantal panelen wordt aan de per kerk
beschikbare ruimte aangepast. In het KKU-seizoen (en naar wens daarbuiten) worden de panelen op een
goed zichtbare plaats in de kerk opgesteld c.q. opgehangen.
Voor het project is € 71.500,- begroot, hiervan is in twee ‘sponsorronden’ circa € 61.000, - bijeengebracht.
De sponsors zijn: VSBfonds, gemeente Utrecht, Prins Bernard Cultuurfonds, kfHeinfonds, RABO-bank
Utrecht, Van Baarenstichting, Utrechts Monumentenfonds, Ridderlijke Duitsche Orde en het Provinciaal
Utrechts Genootschap. De STABU draagt zelf ook bij.
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Gestreefd werd naar plaatsing van de panelen in álle kerken in de loop van het seizoen 2014. Het project
liep echter uit door het vele werk dat eraan verbonden is, voor het schrijven en redigeren van de teksten,
het verzamelen van het beeldmateriaal (en de rechten daarop), de vertaling en de vormgeving.
Inmiddels zijn de panelen geplaatst in de Nicolaïkerk (in 2013), de Lutherse kerk en de Ste. Gertrudis
Kathedraal (bij de opening van het seizoen in 2014). Volgens de huidige planning worden alle panelen
voltooid in de komende winterperiode.
Het project wordt vanuit KKU uitgevoerd c.q. begeleid door Caroline Spierings en Henk Jansen.

Openingstijden van de kerken
De meeste kerken openden het seizoen op of direct na 27 juni. Traditiegetrouw eindigde het KKU-seizoen
op Open Monumentendag, dit jaar op zaterdag 13 september.
Niet alle kerkgebouwen waren gedurende het gehele seizoen open. Zo waren bijvoorbeeld enkele kerken
eind augustus gesloten in verband met het Festival Oude Muziek. Door een tekort aan gidsen was ook een
enkele kerk een vaste dag per week gesloten (Doopsgezinde kerk: dinsdag). Voor de meeste kerken geldt
dat ze open waren van dinsdag t/m zaterdag in de (late ochtend en) middag. De Jacobi- en Nicolaïkerk
waren ook zondagmiddag open.

Teams van gidsen
Elke deelnemende kerk heeft een vast team van gidsen, geleid door één of meerdere teamleiders. Het
bestuur onderhoudt de contacten met deze team(leider)s en organiseert samen met de teamleidergidsencoördinator, Gea Rodermond, tweemaal per jaar een gezamenlijk overleg. Als vertegenwoordiger
van de Domkerk wordt teamleider Günther Nieuwdorp uitgenodigd. Aan de voorjaarsvergadering kunnen
ook de kerkbesturen deelnemen.
In 2014 waren de volgende kerken en teamleiders bij KKU betrokken:

Kerk
St Augustinuskerk
St Catharinakathedraal
Doopsgezinde kerk
Geertekerk
Ste Gertrudiskathedraal
Jacobikerk
Janskerk
Lutherse kerk
Nicolaikerk
Pieterskerk
St Willibrordkerk

Teamleider(s)
Heinz Spijksma en Rixt van de Voorde
Mieke Kapteijn en Loek van Lon
Mariet Peddemors, Ineke Akkerman en Marga Hofman
Wim van Vugt en Wil van Rijswijk
Jan van Hees
Biem Lap en Jules Langenberg
Yvonne Ast en Peter van de Coolwijk
Loes Koster en Bertje Grotenhuis
Kees Kooij en Arthur van der Hurk
Gea Rodermond en Nel van de Ridder
Jaap Oosterhoff en Rien Stein

Truus Akkerman (Doopsgezinde kerk) nam afscheid als teamleider; als dank voor haar jarenlange
inspanning ontving zij een bos bloemen.

Bijzonderheden uit de kerken
Geertekerk
Met de gehele ploeg gidsen werd op 21 juni een seizoensopeningsochtend gehouden, waarop Wil van Rijswijk, naar
aanleiding van het jaarthema 2014, iets vertelde over de doopvont en de maker ervan, Pieter d’Hont.
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Kinderen in de Pieterskerk bezig met ‘grave rubbing’, vlak voor Open Monumentendag (foto Guda Irrgang)
Na het seizoen werd op 4 oktober de traditionele evaluatie gehouden. Hierbij vertelde Corry Otker iets over de
oorsprong van de bouwwijze van christelijke kerken en de symboliek die daar vaak aan ten grondslag ligt.
Jacobikerk
De krant van Open Monumentendag had de Jacobikerk opgenomen in de wandeling Monniken en Pelgrims, in het
kader van het thema ‘reizen’. KKU speelde er op in met een speciale rondleiding langs plekken in de kerk die
herinneren aan de pelgrims die in de Middeleeuwen naar Santiago de Compostela trokken.
Andere bijzondere activiteiten, die tot extra bezoek leidden, waren een orgelvoettocht, een rondleiding in de toren
door de klokkenluiders en de lunchconcerten op vrijdag.
Janskerk
In de tweede helft van augustus was er een expositie met als thema ‘De kwetsbare mens’ – audiovisuele
voorstellingen van Arent Weevers.
Het optreden van het Linschoter mannenkoor bracht veel van hun fans naar de Janskerk. Enkele buitenlandse koren
die in Utrecht waren voor het festival Oude Muziek kwamen eveneens kijken en soms ook even zingen.

Kinderen in de kerk
Ook dit jaar waren er weer zoekplaten in de kerken aanwezig. Hiervoor zorgden Rixt van de Voorde, Petra
Gerritse en Pia ten Hoeve.
Aan de hand van deze tekeningen konden kinderen op zoek gaan naar bijzondere objecten en afbeeldingen
in de verschillende kerken. Op de voorkant van de zoekplaat staat een tekening (kleurplaat) van Dick
Bruna, voorstellende Nijntje met kerk.
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Gids Angelique Hajenius spreekt tijdens de sluiting in de Doopsgezinde kerk (foto Henk Jansen)
In de Pieterskerk kwamen op Kindermonumentendag (12 september) diverse schoolklassen op bezoek. Ze
zongen onder leiding van de beheerder, Katrijn Kuypers, en maakten afdrukken op papier van grafstenen
(grave rubbing). Ook kregen ze een rondleiding en moesten vertellen “waarom dit gebouw een monument
is” (foto blz. 7).

Aanmelding en indeling van nieuwe gidsen
Op veel plaatsen werden flyers verspreid. Dit jaar werd geen algemene oproep in de kranten geplaatst.
(Vorig jaar was het moeilijk alle aanmeldingen te honoreren.) In de Pieterskerk werden twee
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor degenen die zich aangemeld hadden, gevolgd door een
instructiebijeenkomst. Uiteindelijk was het aantal aanmeldingen 25, waarvan 20 personen konden worden
geplaatst in de KKU-kerken en 2 in de Domkerk. Evenals vorig jaar was de coördinatie in handen van Gea
Rodermond en Yttje Knol.

Gidsenprogramma
Tijdens de drie zomermaanden zijn onze gidsen druk met hun bezoekers in de kerkgebouwen. Maar buiten
het KKU-seizoen worden er activiteiten voor de gidsen zelf georganiseerd.
Op 27 maart was er een lezing door drs. René de Kam (gemeente Utrecht) naar aanleiding van het
verschijnen van het boek De Utrechtse Domtoren, Trots van de stad. Deze lezing vond plaats in het
Catharijneconvent en werd zeer goed bezocht. Na de lunch kon men nog de tentoonstelling over de
Domtoren in het Stadhuis bezoeken.
Op 8 mei gaf drs. Trudy de Wit in de Jacobikerk een lezing over het Utrechtse gildewezen.
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Gidsen tijdens de excursie op weg naar de Valkhof in Nijmegen (foto Henk Jansen)
Over de opening van het seizoen leest u elders in dit verslag.
De sluiting van het seizoen vond plaats op 3 oktober in de Doopsgezinde kerk. Na een korte terugblik op
het seizoen vanuit het bestuur vertelde Angelique Hajenius over het 375-jarig bestaan van de
Doopsgezinde gemeente, en het daarover verschenen boek. Stadsdichter Ingmar Heytze las zijn voor het
jubileum van de kerk gemaakte gedicht voor (dit bevindt zich op de voorgevel), en enkele andere
stadsgedichten. De bijeenkomst werd afgesloten met een door het kerkbestuur aangeboden borrel.
Op 18 oktober heeft de jaarlijkse excursie plaats gevonden. Deze voerde circa 80 gidsen naar Nijmegen en
Elst (Gld). ’s Ochtends werd de Stevenskerk in Nijmegen bezocht met na de koffie met ‘Nijmegenaartje’
een introductie op het gebouw gevolgd door een rondleiding in groepen. Hierna kon men de Valkhof en de
ruïne van de Barbarossa-burcht bezoeken. Na de lunch in De Waagh gingen we naar de Grote Kerk in Elst,
waar onder andere de overblijfselen van de Gallo-Romeinse tempels onder de kerk bezichtigd werden.
De excursie werd georganiseerd door Koos Drost en Theo Sluis.
Op 28 november houdt Paul Fournier een lezing over het slingeruurwerk in de Geertekerk. Op deze dag
verschijnt tevens dit jaarverslag.
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Samenwerking met Museum Catharijneconvent
De samenwerking tussen KKU en Museum Catharijneconvent (MCC) is in het verslagjaar voortgezet.
Namens het MCC is Douwe Wigersma agendalid van het KKU-bestuur.
De samenwerking bevordert de belangstelling van gidsen en kerkbezoekers enerzijds
en
museumbezoekers anderzijds voor elkaars gebouwen, projecten en tentoonstellingen. Wederzijdse
verspreiding van folders – zomerthema, exposities enz. – speelt hierin een rol. Het MCC had weer een
eigen pagina in de zomerbrochure, met een aanbieding plus de aankondiging van de tentoonstelling ‘Thuis
in de Bijbel. Oude Meesters, grote verhalen’.
De gidsen van KKU zijn standaard uitgenodigd voor de – voor hen gratis – lunchlezingen. Velen hebben
hiervan gebruikgemaakt.
Het MCC zal ook worden voorzien van panelen. Het MCC draagt hieraan ook zelf financieel bij.

Bezoekersaantallen
In 2013 waren de KKU-kerken samen goed voor 47.974 bezoekers. In dit verslagjaar 2014 was het aantal
bezoekers 54.079. Het bezoek is daarmee gestegen met liefst 11% en blijft nog net onder het record van
het (jubileum)jaar 2007. In de Domkerk zijn in deze periode van Kerken Kijken 98.772 bezoekers geweest.
Dit betekent een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar (77.075).
Het totale aantal bezoekers van Kerken Kijken inclusief de Domkerk in de zomer van 2014 is dus 152.851
(een stijging van 12%).
[De getallen hebben de schijn van exactheid, maar natuurlijk is het soms, vooral bij drukte, niet mogelijk
om precies te turven, evenmin als de herkomst van de bezoekers op te vragen.]
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Luthersekerk

Doopsgezindekerk

Janskerk

Augustinuskerk

Jacobikerk

Nicolaikerk

Geertekerk

Gertrudiskerk

Willibrorduskerk

#

#

#

1385

725

1212

#

#

440

990

#

Totaal 2014

Catharinakathedraal

Stad Utrecht

Pieterskerk

Bezoekersaantallen Kerken Kijken Utrecht 2014

4752

Provincie Utrecht

1420

#

1216

1424

610

441

1859

2013

247

373

#

9603

Rest Nederland

1664

5538

2130

1352

856

704

1559

2153

611

541

7138

24246

België

171

86

69

39

59

60

51

136

14

12

141

Duitsland

169

88

105

78

150

92

155

100

45

69

421

1472

Groot-Brittannië

112

114

122

134

131

102

169

123

31

40

139

1217

Frankrijk

158

68

34

23

81

38

69

33

18

23

418

963

Spanje

306

227

162

63

194

119

209

64

51

67

282

1744

Italië

838

484

209

110

61

170

57

181

52

74

102

278

1778

Oost Europa

#

30

#

16

101

38

#

#

56

22

#

263

Rest Europa

235

35

71

37

128

43

215

94

39

35

Rest wereld

174

124

91

99

130

89

163

120

60

76

898

(320)

(460)

incl.

311

4233

2995

4630

4888

1997

Open tuinendag

#

932

287

1413

388

incl.

3983

2738

9104

54079

875

875

Open Monum.dag

1062

722

602

Totaal

6830

7241

4712

(765)
4711

De getallen van Jacobi- en Nicolaïkerk zijn inclusief zondagmiddagbezoek.
#: bezoekersaantal is opgenomen in het eronder staande getal
Open Monumentendag:
- getal tussen haakjes is al verwerkt in getallen erboven (naar herkomst)
- incl.: getal is niet bekend; bezoek is verwerkt in getallen erboven (naar herkomst)
[Staafdiagram en tabel samengesteld met Hans Gerritse.]

Website ( www.kerkenkijken.nl)
De website wordt beheerd door Caroline Spierings, projectcoördinator KKU. Zij zorgt voor de plaatsing van
diverse onderdelen, zoals het beheren van de openbare agenda, de nieuwsvoorziening en de informatie.
Tevens verzorgt zij de inkomende elektronische post en de verwerking ervan.
De website is een goed hulpmiddel gebleken om de openingstijden van de kerken te vermelden, zodat
bezoekers niet voor een gesloten deur komen te staan. Ook de informatie ten behoeve van de gidsen zoals
mededelingen voor de opening- en sluitingsbijeenkomst, excursie enz. worden op de website geplaatst.
In verband met het zomerthema is uitgebreide informatie over de doopvonten van alle kerken geplaatst.
De bezoekfrequentie van de website was in 2014 wat lager dan in 2013. De verklaring hiervan is niet
geheel duidelijk. Gestreefd wordt naar vernieuwing van de site in 2015.
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Drukwerk
Ook is er dit jaar weer een aantrekkelijke folder gemaakt met daarop vermeld het zomerprogramma. Zie
verder onder Thema ‘Doopvonten’. Van deze folder zijn 15.000 exemplaren gedrukt en verspreid, zie de
afbeelding op blz. 5.
De twee jaar geleden gedrukte nieuwe vaste brochure, waarin de kerken beknopt worden beschreven en
op een binnenstadskaart aangegeven, is weer veel uitgedeeld en gebruikt. Er zijn drie versies: een
Nederlands/Engelse, een Duits/Franse en een Spaans/Italiaanse. De totale oplage was 60.000. In 2015
moet worden bijgedrukt.
Ook in 2014 is de Pelgrimspas, een initiatief van ‘Kerk in de City’, weer uitgereikt aan belangstellenden. Dit
is een klein boekje waarin de Utrechtse Binnenstadskerken worden voorgesteld en waarin bezoekers
stempels van alle kerken kunnen sparen. Bij een vol boekje ontvangen zij een certificaat in de Domkerk. In
het seizoen 2014 zijn weer diverse certificaten uitgedeeld aan mensen, die de hele route volbracht hadden.
De coördinatie is in handen van Hans Spinder.

Publiciteit
In ‘Kerk in de stad’, een uitgave van de Protestantse Gemeente Utrecht verschenen drie artikelen van Peter
van der Ros over het KKU-zomerthema Doopvonten:
- Marmer, messing en smeedijzer, over dopen bij de katholieken (juni);
- Dopen bij de protestanten (juli);
- Doopschaal en schenkkan, over de doop in de Doopsgezinde kerk (augustus).
Op diverse websites is uitgebreid aandacht besteed het seizoen van Kerken Kijken, variërend van kranten
(De Telegraaf), tot diverse omroepen, kerkelijke instellingen en evenementenwebsites.
Ook in enkele tijdschriften, zoals Happinez (2014, nr. 5) verscheen een artikel over Kerken Kijken, zie blz.
13.

Kerken Kijken in het winterseizoen
Evenals vorig jaar zijn in het winterseizoen (2013-2014) acht van de elf KKU-kerken ook regelmatig open
(geweest), vooral op de zaterdag. De Lutherse Kerk, de Doopsgezinde Kerk en de St. Augustinuskerk zijn
niet open. De Domkerk is vrijwel dagelijks open.
Drie kerken voeren hun winterprogramma uit onder de vlag van KKU: Geertekerk, Jacobikerk en
Pieterskerk. Gidsen konden een beroep doen op de reisdeclaratieregeling. Het is nog niet zeker of hiervoor
ook in het volgend jaar fondsen zijn.
Het bestuur heeft voor een flyers gezorgd waarop de openstelling van alle kerken vermeld staat.
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Artikel in Happinez (nr. 5, zomer 2014)

Financiën
In de tabel hieronder ziet u de begroting en de voorlopige realisatie. Het bestuur was gedwongen de
begroting in de loop van het seizoen terug te brengen door tegenvallende inkomsten uit sponsoring,
ondanks het feit dat veel bedrijven en organisaties waren benaderd. Door minder te ramen voor drukwerk,
te bezuinigen op de excursiepost en twee posten te schrappen konden we uitgaan van een begroting van €
25.700,00. De voorlopige uitgaven in 2014 zitten nog net onder deze bijgestelde begroting.
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Kosten
Programma / thema
Projectcoördinatie
Bestuur / kopiëren
Zomerfolder
Reservering alg. brochure
Excursie gidsen
Publiciteit
Scholing gidsen
Reiskosten gidsen
Lezingen / activiteiten gidsen
Opening / sluiting seizoen
Vaste kosten website
Bankkosten
Onvoorzien
Totaal

Inkomsten
Gemeente Utrecht
Sponsoren *
Overige inkomsten
Tekort
Totaal

De sponsoren zijn:
Protestantse Kerk Nederland
Ridderlijke Duitsche Orde

4.000,00
12.000,00
1.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
750,00
750,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
500,00
200,00
1.000,00

Voorlopige
realisatie
82,15
12.000,00
901,85
3.256,11
3.000,00
2.636,63
0
0
949,15
260,95
365,07
302,50
107,50
0

35.200,00

23.861,91

Begroting 2014

Begroting 2014
24.000,00
11.000,00
200,00
35.200,00

500,00
1.000,00
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Voorlopige
realisatie
21.600,00
1.500,00
219,87
542,04
23.861,91

Slotwoord
Terugkijkend op de zomer van 2014 kunnen we zeggen dat Kerken Kijken Utrecht weer een geslaagd
seizoen achter de rug heeft, met veel bezoekers en veel bijzondere activiteiten.
Heel veel mensen hebben zich hiervoor ingezet en dit mogelijk gemaakt. Onze dank gaat dit jaar dan ook
uit naar:

alle vrijwillige gidsen, hun teamleiders en de gidsencoördinator;

alle kerk- en parochiebestuurders, beheerders en kosters en andere betrokkenen van de
deelnemende kerken;

de gemeente Utrecht voor haar onmisbare financiële en inhoudelijke bijdragen;

onze sponsoren voor hun eveneens onmisbare bijdragen, in het bijzonder ook voor de panelen;

de Ste. Gertrudis Kathedraal voor de gastvrijheid bij de opening van het seizoen;

Museum Catharijneconvent, de Jacobikerk, de Doopsgezinde kerk en de Geertekerk waar
lezingen, rondleidingen en de afsluiting plaatsvonden, en de sprekers die daar optraden;

Theo Sluis voor hulp bij het organiseren van de excursie;

allen die hielpen om brochures, posters en vouwbladen bij hotels, bibliotheken, kerken, VVV's
etc. in hun buurt of woonplaats te verspreiden;

Museum Catharijneconvent voor de goede samenwerking.
Allen hartelijk dank !
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Samenstelling: Aart de Veer, met bijdragen van andere bestuursleden en teamleiders. Omslagontwerp:
Caroline Hogervorst. Foto’s omslag Renata Barnard, Guda Irrgang, Henk Jansen, Henk Irrgang.
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