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is door het beëindigen van de gemeentelijke 
subsidie in minimale vorm  doorgegaan dit jaar. 
Met onze partners ZIMIHC en Dick van Dijk 
(UCKO) en een flinke dosis flexibiliteit en  
organisatie-kracht zijn er nog een paar 
concerten georganiseerd, die overigens goed 
werden gewaardeerd door de bezoekers.

In ons bestuur hebben in deze lastige periode 
geen wisselingen plaatsgevonden. We zijn 
wel actief op zoek gegaan naar nieuwe 
bestuursleden. Dit heeft pas in 2022 resultaat 
gehad. 

We kunnen voor de tweede achtereenvolgende 
keer terugkijken op een bijzonder jaar. Door 
de omstandigheden konden de Utrechtse 
kerkgebouwen opnieuw minder vaak open. 
Toch geeft het veel energie om te zien hoe-
veel flexibiliteit en inzet er bij de vrijwilligers 
is, ondanks de moeilijke omstandigheden. 
Wij zullen er als bestuur alles aan doen om, 
samen met onze vrijwilligers en alle 
deelnemende kerkgebouwen en hun 
bestuurders, ook in 2022 zoveel mogelijk 
Utrechtse kerkgebouwen open te stellen!

Bert-Jan Brussaard (voorzitter)
Stichting Kerken Kijken Utrecht

VOORWOORD
2021 was opnieuw een bijzonder jaar voor 
de Stichting Kerken Kijken Utrecht. 
Alhoewel de situatie rond het coronavirus pas 
langzaam wat beter werd tegen de zomer, 
bleek het uiteindelijk toch mogelijk een 
betrekkelijk 'normaal' seizoen te beleven. Elke 
week was het in het voorjaar wachten op 
wat de persconferentie van het kabinet 
zou betekenen voor de mogelijkheden 
tijdens het KKU-seizoen. Toen het erop 
leek dat maatregelen openstelling van de 
kerkgebouwen niet in de weg stonden, 
hebben we als bestuur direct bij de 
eigenaren van de kerkgebouwen 
aangedrongen om de kerkgebouwen open 
te stellen. Ook hebben we onze hulp 
aangeboden met alle praktische zaken die 
daarvoor geregeld moesten worden. 

Met dank aan deze kerkbesturen en vooral 
aan onze vrijwilligers, zijn de meeste 
Utrechtse binnenstadskerken toch 
opengegaan in het seizoen 2021. Enkele 
kerken zijn ook buiten het seizoen geopend. 
In goed overleg en door het nemen van de 
nodige maatregelen, konden er toch 
bezoekers worden ontvangen. Ondanks dat 
veel buitenlandse toeristen wegbleven, 
hebben de kerkgebouwen in deze Covid-19 
tijd een belangrijke rol gespeeld als 
ankerplaats, rustpunt of plek om te genieten van 
ons rijke cultuurhistorisch erfgoed.
Het project Kerken Luisteren, waarbij 
lunchconcerten in de opengestelde 
binnenstadskerken worden gehouden, 
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Kerkelijk cultureel erfgoed in de binnenstad
van Utrecht zichtbaar, toegankelijk en
‘beleefbaar’ maken voor een breed publiek.
Dat is sinds 1983 de belangrijkste
doelstelling van Kerken Kijken Utrecht (KKU). 

Deze doelstelling stond als zodanig niet onder 
druk in 2021 , wel hadden we te maken met de 
geldende overheidsmaatregelen, waar het 
seizoen van KKU in zekere mate door is 
beïnvloed. Het bestuur heeft opnieuw veel tijd 
gestoken in het in goede banen leiden van het 
seizoen, ondanks de overheidsmaatregelen. 
Tegelijkertijd is het beleidsplan 2021-2025 
afgerond en gepubliceerd.  

Bezoekers krijgen normaal gesproken de 
gelegenheid op eigen houtje gedurende de 
openstelling van de deelnemende binnen-
stadskerken het religieus erfgoed te bezoeken 
of gebruik te maken van de talloze vrijwillige 
en kundige gidsen die hen kunnen rondleiden 
door de kerk. In 2021 gebeurde dat in alle 
deelnemende kerken nog steeds, vaak met enige 
aanpassingen zoals looproutes, afstand 
bewaren en een maximum aantal bezoekers. Er 
zijn nog steeds een kleine 200 gidsen actief 
voor KKU in de zomermaanden (juni- 
september). Maar mede door vergrijzing en 
corona, neemt dit aantal geleidelijk af. KKU 
heeft daarom meer aandacht en tijd besteed 
aan de werving en het behoud van 
vrijwilligers. Hiernaast vinden we het steeds 
belangrijker de informatievoorziening aan 
bezoekers ook op andere manieren te gaan 
organiseren, met QR-codes of andere digitale 
hulpmiddelen. 

‘Kerken Luisteren’ als concertserie is in 2021 
voor de vierde keer gehouden op kleinere 
schaal dan in de afgelopen jaren . De 
gemeentelijke subsidie voor het project is 
namelijk beëindigd. In samenwerking met 
Zimihc en Dick van Dijk (Utrechts Cultureel 
Kerkgebouwen Overleg) is een paar 
lunchconcerten gehouden in de deelnemende 
kerken in het centrum van Utrecht. Alle gratis 
concerten konden op ruime belangstelling 
rekenen . KKU geeft ook ieder jaar aandacht aan 
andere kerkconcerten in de zomermaanden, 
zoals de Utrechtse Orgelzomer en de Orgel 
lunchconcerten van Museum Speelklok. 

STICHTING KERKEN KIJKEN UTRECHT

3

Stichting Kerken Kijken Utrecht heeft in 2021 de ANBI-
status gekregen. Dat wil zeggen dat iedereen die giften 
doet aan de stichting, dit vanaf 2021 fiscaal kan 
verrekenen.

In augustus 2021 is burgemeester Sharon Dijksma op 
bezoek geweest bij Kerken Kijken Utrecht. Ze bezocht 
twee kerken en toonde zich zeer enthousiast voor KKU. 
Ze stuurde na afloop een handgeschreven brief als dank.

BESTUUR 

Bert-Jan Brussaard, voorzitter 
Koos Drost, vice-voorzitter      
Stijn Terlingen, secretaris      
Henk Mos,  penningmeester      
Angelike van Erp, bestuurslid
Norbert Meuwissen, gidsencoördinator 
Hans Spinder, bestuurslid
Christien Uringa, bestuurslid      

Henk Jansen,  adviseur (gemeente Utrecht)    
Georgette van de Water, Projectcoördinator 



Deelnemende Kerken
- St. Augustinuskerk, Oudegracht 69*
- St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 3
- Domkerk, Domplein 9-10
- Doopsgezinde kerk, Oudegracht 270
- Geertekerk, Geertekerkhof 22
- Ste. Gertrudiskathedraal en –kapel,
Willemsplantsoen 2
- Jacobikerk, Jacobskerkhof 22
- Janskerk, Janskerkhof 26
- Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9
- Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9
- Pieterskerk, Pieterskerkhof 3
- St. Willibrordkerk, Minrebroederstraat 21

* Ook in 2021 was de St. Augustinuskerk gesloten
wegens verbouwing en dat zal ook in 2022 het geval
zijn.

Buitenlandse bezoekers
Het zal geen verrassing zijn dat de lage 
bezoekersaantallen in 2021 nog sterk te maken 
hebben met de overal in de wereld heersende 
Covid-19 pandemie. Buitenlandse bezoekers waren 
mondjesmaat in Utrecht gedurende het KKU-seizoen. 
Ook de bezoekers uit de regio en uit de stad kwamen 
veel minder dan voor de Covid-19 periode.

Openstellingen 
De kerken waren open voor publiek van 29 juni     
t/m 11 september 2021 . De meeste kerken waren    
open op dinsdag t/m zaterdag in ieder geval tussen 
12.00 en 16.00 uur.  

Ook buiten het reguliere seizoen waren enkele 
kerken geopend, meestal op aangepaste tijden. 
Actuele openingstijden waren continu te 
raadplegen op www.kerkenkijken.nl.

Statistieken 
In totaal hebben wij in KKU-seizoen 2021 bijna 
90 .000 bezoekers mogen ontvangen. De Domkerk is 
van oudsher de grootste publiekstrekker, met 
omennabij 60 .000 bezoekers in de zomermaanden. 
30 .000 bezoekers hebben ook hun weg gevonden 
naar de minder bekende schatten van de stad. 

Bezoekersaantallen Kerken Kijken Utrecht Seizoen 
2021

 4.804

 1.406

 3.027

 2.004

 3.527

 4.932

 4.150

 2.661

St.Catharinakathedraal 

Geertekerk     

Jacobikerk     

Lutherse Kerk     

Nicolaïkerk     

Pieterskerk     

St.Willibrordkerk    

Doopsgezindekerk 

Ste.Gertrudiskathedraal en -kapel 

Janskerk

Totaal 

1.581 

OPENSTELLINGEN EN BEZOEKERSAANTALLEN
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1.035

29.127

(Waarvan bezoekers op Open Monumentendag 2.601)



Lunchconcerten 

Bij Kerken Luisteren, de vierde editie alweer, lag 
dit jaar de focus op talentontwikkeling. In de 
maanden juli en augustus waren zes concerten te 
bezoeken in resp. de Gertrudiskathedraal, de 
Pieterskerk, de Lutherse kerk, de Jacobikerk, de 
Geertekerk en de Catharinakathedraal. De 
muziekstijlen liepen uiteen van singer-songwriter, 
Spaanse gitaarmuziek, Japanse en Oekraïense 
volksmuziek, tot aan klassieke muziek. De 
concerten waren vrijwel allemaal volgeboekt, al 
moest nog wel rekening worden gehouden met 
beperkte capaciteit in verband met de 
coronamaatregelen.

De zes concerten waren weer gratis te 
bezoeken met na afloop een collecte voor een 
vrijwillige bijdrage. 

De Hogeschool voor de Kunsten (HKU Utrechts 
Conservatorium) heeft dit jaar weer een oproep 
gedaan voor musici. Dit resulteerde in twee 
optredens. 
Optredens van deze studenten worden zeer 
gewaardeerd, aangezien zij op zeer hoogwaardig 
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niveau musiceren. Bovendien nemen zij dikwijls ook weer 
een jong publiek mee. 
Net als vorig jaar werkte partner TivoliVredenburg weer mee 
door de concerten aan te kondigen in de
online concertagenda van TivoliVredenburg. Ook is opnieuw 
samengewerkt met Museum Speelklok. In het museum 
kregen bezoekers van de orgelconcerten op vertoon van de 
Kerken Luisteren programmafolder een gratis kopje koffie of 
thee aangeboden in het Museumcafé Klok. De concerten van 
het museum werden dikwijls onder de aandacht gebracht  via 
de agenda op www.kerkenkijken.nl en de Kerken Luisteren 
folder. Ook op de website van het museum werd Kerken 
Luisteren regelmatig vermeld. Aanvullend op dit aanbod zijn 
gedurende het seizoen ook de Utrechtse Orgelzomer met 
orgelconcerten in de Domkerk, Jacobikerk en Nicolaïkerk, 
alsmede de Zomeravondconcerten bestaande uit 
beiaardconcerten vanaf de Domtoren vermeld in de Kerken 
Luisteren folder en in de agenda op www.kerkenkijken.nl.

Utrecht Marketing heeft net als vorig jaar weer alle concerten 
aangekondigd op www.uitagenda.nl.



Tevens ontving het project Kerken Luisteren veel media-aandacht. Zo verscheen een groot artikel over het project op 
de website van het KFHeinfonds en verschenen korte persberichten over Kerken Luisteren in DUIC.

PUBLICITEIT EN BIJZONDERHEDEN
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I n  h e t  j a a r  2 0 2 1  i s  S t i c h t i n g  K e r k e n  K i j k e n  U t r e c h t  r e g e l m a t i g  i n  d e  p u b l i c i t e i t  
g e w e e s t .  Z o  b e s t e e d d e  D e  U t r e c h t s e  I n t e r n e t  C o u r a n t  D U I C  a a n d a c h t  a a n  d e  n i e u w e  
P e l g r i m s p a s  i n  h e t  a r t i k e l  ‘ K e r k e n  K i j k e n  U t r e c h t  p r e s e n t e e r t  v e r n i e u w d e  P e l g r i m s p a s  
v o o r  k o m e n d  s e i z o e n . ’  O o k  h e t  E r f g o e d  M a g a z i n e  s t e l d e :  ‘ N i e u w e  P e l g r i m s p a s  g e e f t  
n i e u w e  e n e r g i e  a a n  k e r k e n  k i j k e n  i n  U t r e c h t . ’
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Daarnaast was op Ontdek-Utrecht aandacht voor de zomeropenstelling van de 
binnenstadskerken van Stichting Kerken Kijken Utrecht.
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OPENING 
SEIZOEN 2021
Vrijdag 25 juni opende de Utrechtse wethouder 
Erfgoed Anke Klein het 39ste Kerken Kijken seizoen 
Utrecht.  

Tijdens de feestelijke openingsbijeenkomst in de 
Domkerk ontving de wethouder uit handen van KKU-
voorzitter Bert-Jan Brussaard het eerst exemplaar 
van de vernieuwde ‘Pelgrimspas’. Met deze 
stempelkaart kan bij iedere deelnemende kerk een 
stempel worden verkregen. Een leuke manier om de 
stad en de kerkgebouwen beter te leren kennen.

In 2021 zijn enkele honderden pelgrimspassen aan het 
publiek verstrekt. Een deel hiervan is -afgestempeld en 
wel- weer ingeleverd bij de Domkerk. De deelnemer 
kreeg dan een oorkonde. 
In het programma was hiernaast uitgebreid de ruimte 
om stil te staan bij enkele bijzonderheden van de 
Domkerk. De ruim vijftig aanwezige vrijwillige gidsen 
en relaties van Kerken Kijken Utrecht kregen op deze 
manier opnieuw extra informatie over één van de 
meest bijzondere kerken van onze stad, die al vanaf 
vrijwel het begin deelneemt van de bijna 40 jaar dat 
KKU inmiddels bestaat. 

Mark Stafleu 

Ook stond Paleis Lofen centraal: een 
middeleeuws "Palts" tussen het huidige 
Domplein en de Oudegracht. Tijn Pieren vertelde 
er enthousiasmerend over.

Kerken Kijken Utrecht streeft ernaar het religieus 
erfgoed -in de vorm van twaalf kerkgebouwen in 
de Utrechtse binnenstad- zichtbaar en beleefbaar 
te maken voor een breed publiek. Sinds 1983 zijn 
voor zowel Utrechters, maar vooral voor steeds 
meer bezoekers van de stad uit binnen- en 
buitenland gratis openstellingen van de mooiste 
monumentale kerken georganiseerd. Bezoekers 
krijgen zo de kans om zelf in alle rust of onder 
leiding van een gids de kerkgebouwen te 
bezichtigen. Om deze openstelling te realiseren 
werkt Kerken Kijken met vele vrijwilligers. Zelf 
meewerken als vrijwilliger is mogelijk als gids of 
als gastheer/-vrouw. Het Kerken Kijken seizoen 
loopt van 29 juni t/m 11 september 2021. Meer 
informatie is te vinden op www.kerkenkijken.nl.



Glenn de Roo

Het was deze keer een avondlezing zodat ook 
werkende vrijwilligers aanwezig konden zijn en ook 
alle vrijwilligers die overdag in hun kerk gidsen.De 
locatie was het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Er was 
ruimte voor veel vrijwilligers maar velen prefereerden 
toch de lezing via de livestream te volgen.

Uiteindelijk waren circa 40 personen live aanwezig en 
nog eens 40 personen hebben alles gevolgd via de 
livestream. 

De lezing werd gehouden door Marlies van Leeuwen 
en had als titel: Van Beeldenstorm tot Vredenburgs 
val. Utrecht in roerige jaren 1566-1577.

De beeldenstorm vond plaats in 1566. Marlies nam 
ons mee naar de jaren hieraan voorafgaand om uit te 
leggen hoe het zover heeft kunnen komen. Want 
waarom sloeg ineens in augustus 1566 overal in de 
Nederlanden de vlam in de pan?

Het begint al in 1528 als Karel V aan de macht komt. 
Hij begint in 1529 met de bouw van de Vredenburg.

In 130 dagen is het kasteel verdedigbaar. Er werken 
dan ook 1500 man aan. De bouw van Vredenburg 
maakt onderdeel uit van het grotere werk van het 
moderniseren van de vestingwerken van Utrecht. 
Uiteindelijk zijn die vestingwerken pas in 1559 klaar. 
Dan zijn het ook de modernste van Europa en dat zal 
Utrecht in de periode 1568-1577 goed van pas 
komen. In het begin is Karel populair bij de bevolking. 
Dat verandert als in de loop der jaren de 
belastingdruk steeds groter wordt. En hij krijgt te 
maken met godsdiensttwisten die al begonnen in 
1517 met Luther. Uiteindelijk resulteert dat in 1566 in 
de beeldenstorm. De verhoudingen in de stad tussen 
katholieken en protestanten verslechteren daardoor. 
Om de rust te herstellen krijgt Alva de macht in 
Utrecht. Spaanse soldaten bevolken de stad en de 
Utrechters zijn verplicht onderdak te bieden. De 
soldaten zijn een constante plaag voor de burgers. 
Diefstal, roof, aanranding, verkrachtingen, 
huisvredebreuk en moord zijn normaal geworden en 
ze worden niet bestraft.

Na een aantal jaar is de bevolking het zat en staat 
Utrecht aan de rand van de financiële afgrond. 
Ongeregeldheden in de stad nemen toe en 
uiteindelijk leidt dat tot het beschieten van de stad 
vanaf de Vredenburg. Dan is de maat vol en wordt de 
Vredenburg in 1577 aangevallen door de Utrechters. 
De schade is zo groot dat het kasteel niet meer 
herbouwd wordt. Na bijna 50 jaar bestaat de 
Vredenburg niet meer.

De in 2019 gestarte beeldcampagne was een 
reddingsboei bij de gidsenwerving in het 
seizoen 2020 en 2021 . Door de 
overheidsmaatregelen tegen het Covid-19 
virus was het bestuur zeer beperkt in de 
mogelijkheden nieuwe gidsen te werven. 
Gelukkig konden vrijwel alle kerken meedoen met 
het KKU-seizoen en konden alle beschikbare 
vrijwilligers weer in 'hun eigen kerk' gidsen. 

De begeleiding van nieuwe gidsen is een 
kerntaak van de gidsencoördinator in het 
bestuur van KKU. Er zijn gesprekken met 
nieuwe gidsen, waarbij de persoonlijke drijf-
veren om juist in die ene binnenstadskerk te 
willen gidsen, goede navolging krijgen. Er is 
een introductiebijeenkomst om de vrij-
willigers wegwijs te maken in Kerken Kijken 
Utrecht en ook krijgen de nieuwe gidsen ieder 
jaar een uitgebreide toelichting van de kerk 
waar zij gaan gidsen . De historie, de anek-
dotes, de bijzondere cultuur- historische of 
religieuze details. Alles wordt in het werk 
gesteld om nieuwe gidsen te ondersteunen in 
hun belangrijke vrijwilligerswerk. De team-
leiders van de gidsen in alle deelnemende 
binnenstadskerken leveren hieraan een 
belangrijke bijdrage. 

Kerken Kijken moet toekomstbestendig zijn. 
Ook met minder vrijwilligers (het gidsen-
bestand vergrijst) is het belangrijk om veel 
mensen kennis te laten nemen van ons bij-
zonder religieus en cultureel erfgoed. Om deze 
reden investeren we nu in betere 
informatievoorziening, naast de traditionele 
folders en panelen. 

Kerken Kijken Utrecht is alle vrijwilligers zeer 
erkentelijk voor het opnieuw mogelijk maken 
van de openstelling van de binnenstadskerken 
in 2021!

Activiteiten

De coronamaatregelen waren eind augustus 
versoepeld en er hoefde geen 1,5 meter afstand meer 
gehouden te worden. Daardoor kon er op 26 augustus 
gelukkig weer een lezing plaatsvinden. Normaal 
gesproken vinden deze activiteiten plaats voor onze 
vrijwilligers buiten het KKU-seizoen, maar omdat het 
onduidelijk was of en wanneer de coronamaatregelen 
weer ingevoerd zouden worden, is er voor gekozen 
om de lezing toch in de zomer door te laten gaan.
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GIDSEN: WERVING EN ACTIVITEITEN



De gemeente is al sinds de oprichting van 
Kerken Kijken Utrecht een zeer belangrijke 
bondgenoot en sponsor van Kerken Kijken. De 
gemeente stimuleert hiermee het bezoek aan 
het religieus erfgoed in de stad. Hiernaast 
ondersteunen ze met hun zeer gewaardeerde 
bijdrage ook de tientallen vrijwilligers die 
sinds jaar en dag als gids de duizenden 
bezoekers rondleiden in de deelnemende 
kerken. De bijdrage van de gemeente is voor 
de organisatie en de activiteiten van Kerken 
Kijken Utrecht in brede zin en zorgt in 
belangrijke mate voor het voortbestaan van 
deze jaarlijkse manifestatie. 
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Glenn de Roo

Kerken Kijken Utrecht 2021 en Kerken 
Luisteren 2021 zijn mede tot stand gekomen 
dankzij de financiële bijdragen/inzet van de 
volgende sponsoren en partners. 

SPONSOREN EN PARTNERS

Sinds 1938 heeft het KF Heinfonds, opgericht 
door Karl Friedrich Hein, zich ontwikkeld tot 
een belangrijke steunpilaar in de regio, voor 
bijzondere initiatieven in de provincie 
Utrecht. Het fonds richt zich op het 
bevorderen van monumentenzorg, natuur-
behoud, cultuur en volksontwikkeling, 
podiumkunsten, volksgezondheid en maat-
schappelijk werk. Wij zijn het fonds zeer 
erkentelijk voor hun bijdrage in 2021. 

Jaarlijks steunt het Elise Mathilde Fonds 
zo’n duizend uiteenlopende 
maatschappelijke initiatieven in Rotterdam 
en Utrecht.

Te midden van een lijst waar o.a. de nieuwe 
bibliotheek op de Neude, Stichting Leergeld 
Utrecht en het museum Boymans van 
Beuningen in Rotterdam deel van uitmaken, 
zijn wij dankbaar en trots dat wij ook in 2021 
steun hebben ontvangen van het Elise 
Mathildefonds. Deze had betrekking op de 
vervaardiging van de promotiemiddelen voor 
het project Kerken Luisteren 2021 . 

Het Fentener van Vlissingen Fonds 
ondersteunt en stimuleert met subsidies en de 
Fentener van Vlissingen Cultuurprijs kunst -en 
cultuurprojecten in de provincie Utrecht. Het 
fonds werd in 1961 door SHV opgericht en 
wordt sindsdien gefinancierd door dit 
familiebedrijf met circa 60.000 werknemers 
en diverse activiteiten wereldwijd. De bijdrage 
die we in 2021 mochten ontvangen kwam ten 
goede aan het project Kerken Luisteren 2021 . 

Ondanks de overheidsmaatregelen was er op 
bescheiden wijze met name online aandacht 
voor Kerken Kijken en Kerken Luiseren vanuit 
Utrecht Marketing. UM heeft Kerken Kijken 
Utrecht ook in 2020 ondersteund door 
vermelding op hun website bezoek-utrecht.nl  
en advisering. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB fonds 
droegen bij aan Kerken Luisteren in 2021.

Het bestuur wil de sponsoren en partners 
hartelijk bedanken voor hun bijdrage waarmee 
de genoemde activiteiten mogelijk gemaakt zijn. 
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FINANCIEEL 
VERSLAG
Evenals 2020 was 2021 voor de stichting door alle 
coronabeperkingen financieel een bijzonder jaar. Al 
bij de opening van het seizoen was duidelijk dat 
activiteiten slechts zeer beperkt zouden kunnen 
gaan plaatsvinden. Ook voorgenomen projecten 
zoals het moderniseren van de 
informatievoorziening zijn hierdoor nog niet van de 
grond gekomen. Dit alles heeft voor 2021 
geresulteerd in lagere financiële baten en lasten. 
Beperkte mogelijkheden om de kerken te bezoeken 
resulteerden in geringere kosten voor 
informatiemateriaal en ook de jaarlijkse excursie 
voor de gidsen kon helaas niet doorgaan. Om onze 
vrijwilligers toch te kunnen bedanken voor hun inzet 
heeft het bestuur hen in plaats hiervan allen een 
boekenbon van € 20 gegeven. 

Toelichting op baten, lasten en resultaat

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief 
resultaat van € 3.234. De bestuurskosten zijn 
relatief hoog vanwege wervingskosten nieuwe 
projectcoördinator en  vernieuwen statuten 
(notariskosten). De post excursie gidsen is zoals 
gemeld ingezet voor boekenbonnen voor al onze 
vrijwilligers. 

Projecten 

Vanwege het in deze vorm van het project niet meer 
toekennen van een subsidie door de gemeente Utrecht 
is het project Kerken Luisteren in afgeslankte vorm 
uitgevoerd. Een meer uitgebreide financiële 
verantwoording is beschikbaar in het separate verslag 
Kerken Luisteren 2021. In dit verslag worden ter 
informatie alleen de globale baten en lasten gegeven. 
Besloten is het project in deze vorm in 2022 niet voort 
te zetten en de uitgangspunten opnieuw te bezien.  

Toelichting op de balans

Zoals eerder vermeld is het jaar 2021 afgesloten met 
een positief resultaat van € 3.234. Voor de in 2022, in 
samenwerking met Museum Catharijne Convent te 
starten workshops voor onze vrijwilligers is een 
reserve opgenomen. Het eigen vermogen is ten 
opzichte van 2020 vrijwel onveranderd.  
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