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Bestuursverslag over 2021

Statutaire naam: Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh. Gevestigd te Utrecht.

De Stichting is 16 september 1991 opgericht. Per september 2011 zijn de statuten gewijzigd. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Culturele 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Bestuur en directie

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee 

tezamen handelende bestuurders. Het bestuur heeft aan de directeur een doorlopende 

vertegenwoordigingsbevoegheid met beperkte volmacht verleend. Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh 

past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe.

Bestuur

De heer F.C.M. Bettonvil - voorzitter per 20-9-2021, lid sinds 01-03-2016

De heer F.W.M. Verbunt - voorzitter tot 20-9-2021

Mevrouw A.C.H. Konings - secretaris per 01-10-2014

De heer S. Klop - penningmeester per 6-7-2020

De heer L.B.F.M. Hoff-Waters - lid per 18-7-2019

Mevrouw N.E. Meijer - lid per 28-1-2019

De heer P. De Haan - lid per 20-9-2021

Directie

De heer M.H.L. Reichwein - tot 19-7-2021

Per 19-7 zijn de directietaken waargenomen door het bestuur.

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel:

•    het bijdragen aan de popularisering van de astronomie, het klimaatonderzoek, het ruimteonderzoek en 

aanverwante wetenschappen;

•     het bevorderen van de beoefening van de amateur-astronomie en de amateur-weerkunde;

•      het behoud en het openstellen voor het publiek van het historisch bolwerk en sterrenwacht Sonnenborgh.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

•    het exploiteren van een museum voor astronomie, klimaatonderzoek en ruimteonderzoek alsmede het 

organiseren van exposities op deze terreinen;

•    het organiseren van lezingen, cursussen, rondleidingen en kijkavonden voor een belangstellend publiek;

•    het beschikbaar stellen van de daarvoor geschikte ruimten van de sterrenwacht en het bolwerk Sonnenborgh voor 

educatieve of culturele evenementen;

•    het (bij)scholen van de bij kijkavonden, lezingen en cursussen betrokken personen ter bevordering van een juiste 

voorlichting op dit gebied. 

Beleid

Het beleid van de stichting is geformuleerd in het Beleidsplan Sonnenborgh 2021-2024; ambitie, aanpak en 

actualiteit  en vertaald in een financiële meerjarenbegroting. Door de effecten van de coronapandemie is er sprake 

van vertraging op enkele onderdelen van het beleidsplan waar het de start van de uitvoering betreft. Dit betreft met 

name het doorontwikkelen van het scholenprogramma en het uitbreiden van de aandacht voor klimaat en 

klimaatverandering. Op andere terreinen kon doorgegaan worden met het realiseren van ambities en doelen. 

Medio 2021 hebben bestuur en directeur besloten de samenwerking te beëindigen. Samen met de Universiteit 

Utrecht is naar een oplossing gezocht, aangezien in deze functie door de universiteit werd voorzien. De universiteit 

is bereid gevonden Sonnenborgh voortaan met een geldelijke bijdrage te ondersteunen. Vanaf 19 juli zijn de 

directietaken waargenomen door het bestuur. 

Risico’s 

Het beleid van Sonnenborgh is onderdeel van meerjarenafspraken met de stakeholders Gemeente Utrecht, 

Universiteit Utrecht, het KF Hein Fonds en de Stichting Vrienden van Sonnenborgh. Afgeleide van de 

meerjarenafspraken is ook dat Sonnenborgh per 2021 deel is gaan uitmaken van de gemeentelijke Cultuurnota 2021-

2024 (waar financiering voorheen plaatsvond vanuit Economische Zaken van de gemeente). De meerjarenafspraken 

hebben geleid tot een structurele versterking van de financiële basis van Sonnenborgh voor de komende 8 jaar. 

Naast deze structurele subsidie en private bijdragen is Sonnenborgh voor een substantieel deel afhankelijk van 

publieksinkomsten. Sonnenborgh probeert deze te genereren door naast de openstelling van het museum veel 

activiteiten te organiseren. Voorts worden de zalen van Sonnenborgh voor besloten bijeenkomsten verhuurd. Voor 

museale vernieuwingen of projecten worden fondsen geworven, aangezien deze niet uit de normale exploitatie 

bekostigd kunnen worden. Met deze brede mix zijn er geen risico's voor de reguliere exploitatie.
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vervolg Bestuursverslag over 2021

Resultaat 2021

Sonnenborgh is in zijn functioneren wel zwaar geraakt door de coronapandemie.  Het museum was 24 weken 

volledig gesloten en had in het najaar last van de verplichte avondsluiting. De avondsluiting en beperkingen in 

groepsgrootte waren vooral van invloed op de programmering van groeps- en avondactiviteiten als kijkavonden, 

cursussen, rondleidingen en de ontvangsten in combinatie met verhuur van zalen.  Het reguliere museumbezoek 

kon tijdens de openstelling vrijwel altijd terecht en kwam in de zomermaanden in grote getale. Het scholenbezoek 

kwam pas in het najaar weer voorzichtig op gang. 

Vanwege de pandemie stond ook in 2021 de reguliere exploitatie onder druk. Sonnenborgh heeft wederom een 

beroep gedaan op alle generieke steunmaatregelen, te weten de NOW loonkostensubsidie en de Tegemoetkoming 

Vaste Lasten. Door deze steunmaatregelen was Sonnenborgh in staat het personeel in dienst te houden en de vaste 

lasten te dragen. De aangevraagde gemeentelijke coronanoodsteun bleek in 2021 niet nodig en is toegevoegd aan 

het betreffende bestemmingsfonds, om in 2022 eventuele tekorten veroorzaakt door coronamaatregelen te kunnen 

compenseren.   

In 2021 is veel tijd gestoken in het aanpassen van programma's, publieksruimten en waarneemapparatuur, zodat 

Sonnenborgh bezoek op een veilige manier kan ontvangen. Deze aanpassingen waren mogelijk met steun van 

fondsen.

Gebouweigenaar K.F. Heinfonds Monumenten heeft in het najaar het binnenterrein van Sonnenborgh gerenoveerd. 

Noodzakelijk om de afwatering van het bastion te verbeteren. Dit was voor Sonnenborgh aanleiding om met 

crowdfunding en fondsenwerving middelen te verwerven om het binnenterrein ook museaal een nieuwe inrichting te 

kunnen geven. De uitvoering hiervan vindt thans nog plaats en wordt in het jaarverslag van 2022 verantwoord. 

Voorts melden wij dat onze vaste partner Catering Oud London eind 2021 aangaf de koers te verleggen en zich 

terug te trekken als cateraar in de Utrechtse binnenstadslocaties. Dit betekent het einde aan een vruchtbare 

samenwerking die teruggaat tot kort na de start van het museum in 2003. Wij hebben inmiddels in cateraar Bakx & 

Meijer een nieuwe partner gevonden.  

Tot slot memoren wij de honderste verjaardag van stichtingsoprichter Kees de Jager, die wij met een drukbezocht 

online-programma en de onthulling van een plaquette mochten vieren. Ook was dit het startschot voor een 

zomertentoonstelling over de zon en zonne-onderzoek op Sonnenborgh. Helaas hebben wij kort na de viering ook 

afscheid moeten nemen van Kees de Jager.

De combinatie van pandemie en langdurige afwezigheid van een directeur heeft veel gevraagd van mensen: van 

staf, vrijwilligers en bestuur. Het betekende een voortdurend aanpassen aan maatregelen en de situatie. We kijken 

terug op een bewogen maar desalniettemin ook productief jaar. 

Vooruitblik 2022

In januari is de werving voor een nieuwe directeur gestart. De directietaken worden tot de nieuwe benoeming door 

oud-directeur Nugteren waargenomen. Dit geeft ons de gelegenheid de beleidsdoelen uit het beleidsplan 

voortvarend op te pakken. Ook in 2022 zullen de effecten van de pandemie nog voelbaar zijn. De hoop en 

verwachting is echter dat deze minder ver reikend zullen zijn. Met de in 2021 gerealiseerde aanpassingen aan 

publieksruimten en programmering is Sonnenborgh in ieder geval goed toegerust om het publiek veilig te ontvangen. 

Wij kijken uit naar de aftrap van het programma  voor visueel beperkten, de voltooiing en opening van de 

museumtuin en de viering van Utrecht 900. 

Bestuur - maart 2022

2



Balans na resultaatbestemming

Bedragen in € 31-12-2021 31-12-2020

VASTE ACTIVA

[a] Materiële vaste activa

Museumcollectie -                           -                           

Gebouwen en verbouwingen -                           -                           

Inrichting en inventaris 449                      931                      

449                      931                      

VLOTTENDE ACTIVA

[b] Voorraden 6.500                   7.000                   

[c] Vorderingen 

Debiteuren 11.945                 100                      

Belastingen en premies sociale verzekeringen 15.881                 6.590                   

Nog te ontvangen coronanoodsteun 27.923                 1.777                   

Overige vorderingen 26.183                 14.535                 

Vooruitbetaalde kosten 18.634                 21.813                 

100.566               44.816                 

[d] Liquide middelen 232.402               263.742               

TOTAAL ACTIVA 339.917               316.490               

PASSIVA

[e] Algemene reserve

Algemene reserve 19.838                 17.310                 

Resultaat boekjaar 3.914                   2.528                   

23.752                 19.838                 

[f] Bestemmingsreserves

 Bestemmingsreserve vrienden ihkv businessplan 50.000                 50.000                 

Bestemmingsreserve vervanging planetarium 28.000                 28.000                 

78.000                 78.000                 

[g] Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds businessplan UU/GU 41.038                 41.038                 

Bestemmingsfonds Utrecht-cultuurnota 2021-2024 2.712                   -                           

Bestemmingfonds coronasteun gemeente Utrecht 92.207                 43.831                 

135.957               84.869                 

[h] Langlopende schulden 25.000                 25.000                 

[i] Kortlopende schulden

Crediteuren 18.698                 5.914                   

Belastingen en premies sociale verzekeringen -                           9.456                   

Reservering vakantiegeld 3.938                   5.304                   

Reservering vakantiedagen 7.026                   -                           

Nog te betalen bedragen 32.421                 9.385                   

Projecten vooruitontvangen bedragen 10.796                 70.224                 

Overige vooruitontvangen bedragen 4.329                   8.500                   

77.208                 108.783               

TOTAAL PASSIVA 339.917               316.490               
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Staat van baten en lasten

Bedragen in € Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

BATEN

Publieksopbrengsten

[1] Inkomsten museumbezoek 34.650                 57.500                 36.798                 

[2] Inkomsten programmering en educatie 19.818                 85.000                 33.195                 

[3] Inkomsten museumwinkel en koffiecorner 7.363                   11.500                 6.899                   

[4] Inkomsten ontvangsten en zaalverhuur 13.052                 68.000                 7.452                   

74.883                 222.000               84.344                 

Bijdragen uit private middelen

[5] Bijdragen vriendenstichting en particulieren 27.767                 25.000                 8.517                   

[6] Bijdragen bedrijven en instellingen 51.083                 57.000                 27.833                 

[7] Bijdragen private fondsen 39.655                 -                           -                           

118.505               82.000                 36.350                 

Subsidies

[8] Structurele subsidie gemeente Utrecht 135.828               132.000               82.000                 

[9] Incidentele subsidies 2.712                   -                           -                           

138.540               132.000               82.000                 

Totaal baten 331.928               436.000               202.694               

LASTEN 

Beheerlasten 

[10] Huisvesting 62.514                 82.000                 67.957                 

[11] Afschrijvingen 483                      6.000                   1.427                   

[12] Organisatiekosten 56.550                 64.000                 58.705                 

[13] Personeelskosten 228.687               230.000               207.709               

348.234               382.000               335.799               

Activiteitenlasten

[14] Activiteitenlasten materieel 16.080                 29.250                 11.067                 

[15] Activiteitenlasten personeel 4.066                   24.750                 4.051                   

[16] Projectlasten 52.255                 -                           4.500                   

72.401                 54.000                 19.617                 

Totaal lasten 420.635               436.000               355.416               

Saldo uit normale bedrijfsvoering -88.707                -                           -152.722              

Bijzondere baten

[17] Bijdragen uit coronasteunmaatregelen 95.333                 144.450               

Exploitatieresultaat 6.626                   -                           -8.272                  

Resultaatbestemming

[18] Bijdragen ihkv businessplan -                           -                           -10.800                

[19] Toevoeging resultaat aan bestemmingsfondsen 2.712                   -                           -                           

Toevoeging resultaat aan algemene reserve 3.914                   -                           2.528                   

6.626                   -                           -8.272                  
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Toelichting behorende tot het financieel verslag 2021

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Het financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Tevens is bij de inrichting van het financieel verslag 

rekening gehouden met de voorwaarden die de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht stelt.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. Toelichting op posten in de balans en staat van baten en lasten zijn in het financieel verslag 

genummerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

lineaire jaarlijkse afschrijvingen.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nomimale waarde. 

Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en worden gewaardeerd op nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. 

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de 

periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als 

deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
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Toelichting op de balans

[a] Materiële vaste activa

gebouw museum kantoor totaal

beveiliging apparatuur apparatuur

Afschrijvingstermijn 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Afschrijvingsbasis 11.645       3.157         20.749       35.551       

Afschrijvingen t/m 31-12-2020 -11.645      -2.268        -20.706      -34.619      

Boekwaarde 31-12-2020 -                 889            43              931            

Investeringen 2021 -                 - -                 -                 

Afschrijvingen 2021 -                 -440           -43             -483           

Boekwaarde 31-12-2021 -                 449            -0               449            

[b] Voorraden 2021 2020

Winkelvoorraad 6.500         7.000         

[c] Vorderingen 2021 2020

Debiteuren

Debiteuren 11.945       100            

Voorziening dubieuze debiteuren -                 -                 

11.945       100            

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4e kwartaal boekjaar 15.881       6.590         

Projecten 

Project Met de zon boven je hoofd -                 4.500         

Nog te ontvangen coronanoodsteun

NOW I - mrt-mei 2020 vastgesteld -                 -3.902        

NOW II - jun-sep 2020 vastgesteld -                 -1.177        

NOW III - Q4 2020 - vastgesteld 1.633         -3.163        

NOW IV - Q1 2021 - berekend 9.217         -                 

NOW V - Q2 2021 - berekend 7.720         -                 

NOW VI - Q3 2021 - berekend -11.112      

NOW VII - Q4 2021 - berekend -332           

TVL I - jun-sep 2020 vastgesteld -                 1.695         

TVL II - Q4 2020 vastgesteld -                 3.790         

TVL III - Q1 2021 vastgesteld -                 

TVL IV - Q2 2021 - berekend 2.821         -                 

TVL V - Q2 2021 - berekend -503           -                 

TVL VI - Q4 2021 - berekend 11.914       -                 

Coronanoodsteun gem Utrecht 5% restant 2021-2020 6.565         4.535         

27.923       1.777         

Overige vorderingen

Exploitatiesubsidie gemeente Utrecht 5% restant - 8075903 6.791         8.200         

Managementbijdrage sep-dec Universiteit Utrecht 17.000       -                 

Diverse nog te ontvangen inkomsten 2.392         6.335         

26.183       14.535       

Vooruitbetaalde kosten

Goudse verzuimverzekering 8.606         8.950         

Nutsvoorzieningen 3.393         6.083         

Overige vooruitbetaalde kosten 6.636         6.780         

18.634       21.813       

De museumcollectie, voorzover in eigendom, is niet in de balans gewaardeerd.

De apparatuur en inventaris zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen vanaf de 

datum van ingebruikname en bepaald op basis van de geschatte economische levensduur.
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Toelichting op de balans

[d] Liquide middelen 2021 2020

Kas 621                      647                      

ING zakelijke rekening NL39 INGB 0000 1124 20 23.202                 127.046               

ING zakelijke rekening NL73 INGB 0006 3390 14 3.707                   716                      

ING Vermogen Spaarrekening NL39 INGB 0000 1124 20 204.873               135.333               

ING Zakelijke Spaarrekening NL39 INGB 0000 1124 20 -                           -                           

Kruisposten geldverkeer -                           -                           

232.402               263.742               

[e] Algemene reserve 2021 2020

Algemene reserve 19.838                 17.310                 

Resultaat boekjaar 3.914                   2.528                   

23.752                 19.838                 

[f] Bestemmingsreserves 2021 2020

 Bestemmingsreserve vrienden ihkv businessplan 

 Stand per 1 januari 50.000                 50.000                 

 Mutaties boekjaar -                           -                           

 Stand per 31 december 50.000                 50.000                 

Bestemmingsreserve vervanging planetarium

Stand per 1 januari 28.000                 28.000                 

Mutaties boekjaar -                           -                           

Stand per 31 december 28.000                 28.000                 

[g] Bestemmingsfondsen 2021 2020

Bestemmingsfonds businessplan GU/UU

Stand per 1 januari 

Gemeente Utrecht tbv investering en overbrugging 20.519                 25.919                 

Universiteit Utrecht tbv investering en overbrugging 20.519                 25.919                 

41.038                 51.838                 

Mutaties boekjaar

Gemeente Utrecht -                           -5.400                  

Universiteit Utrecht -                           -5.400                  

-                           -10.800                

Stand per 31 december

Gemeente Utrecht tbv investering en overbrugging 20.519                 20.519                 

Universiteit Utrecht tbv investering en overbrugging 20.519                 20.519                 

41.038                 41.038                 

Het stichtingsbestuur heeft een deel van het eigen vermogen afgezonderd als bestemde reserve ten behoeve 

van toekomstige vervanging van planetariumprojector met toebehoren en opblaasbare koepel. Beide tezamen 

met een waarde van € 28.000 zijn eind 2012 door een schenking verkregen en vormen een belangrijk onderdeel 

van het educatieve aanbod en de museale programmering. 

In het kader van het Sonnenborgh businessplan 'Nu doorpakken' d.d. 28-8-2014 heeft de Stichting Vrienden van 

Sonnenborgh (bericht d.d. 27-1-2015) in 2015 en in 2016 een bijdrage van € 25.000 aan Sonnenborgh ter 

beschikking gesteld. Het stichtingsbestuur heeft dit deel van het vermogen afgezonderd als bestemde reserve ten 

behoeve van investeringen en benodigde overbrugging in het kader van het businessplan. 
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Toelichting op de balans

2021 2020

Bestemmingsfonds gem Utrecht-cultuurnota 2021-2024

Stand per 1 januari -                           -                           

Mutaties boekjaar 2.712                   -                           

Stand per 31 december 2.712                   -                           

2021 2020

Bestemmingsfonds coronasteun gemeente Utrecht

Stand per 1 januari 43.831                 -                           

Mutaties boekjaar 48.376                 43.831                 

Stand per 31 december 92.207                 43.831                 

[h] Langlopende schulden 2021 2020

Lening Stichting Vrienden van Sonnenborgh

Stand per 1 januari 25.000                 25.000                 

Mutaties boekjaar -                           -                           

Stand per 31 december 25.000                 25.000                 

[i] Kortlopende schulden 2021 2020

Crediteuren

Diverse crediteuren 18.698                 5.914                   

18.698                 5.914                   

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4e kwartaal boekjaar -                           -                           

Loonheffing -                           9.456                   

-                           9.456                   

Reservering vakantiegeld 3.938                   5.304                   

Reservering vakantiedagen 7.026                   -                           

Voor de uitvoering van het Sonnenborgh businessplan 'Nu doorpakken' d.d. 28-8-2014 hebben Gemeente 

Utrecht (beschikking 2788648 d.d. 19-5-2015) en Universiteit Utrecht (brief AD/15.20081 d.d. 15-1-2015) elk een 

eenmalige bijdrage van € 100.000 ter beschikking gesteld voor benodigde investeringen en overbrugging voor 

het opvangen van weggevallen structurele bijdragen. Dit heeft zijn voortzetting gekregen in het beleidsplan 

(vaststelling subsidie gemeente Utrecht  2788648 d.d. 22-12-2018). In 2021 is vanwege het coronavirus geen 

uitvoering gegeven aan het businessplan. De resterende businessplangelden ultimo 2021 worden ingezet op het 

moment dat Sonnenborgh weer tot een normale bedrijfsvoering en uitvoering van het businessplan kan overgaan. 

Stichting Vrienden van Sonnenborgh heeft aan Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh in 2008 een 

geldlening verstrekt met een maximale hoofdsom van € 50.000. De lening is aangegaan voor een periode van vijf 

jaar en in december 2012 onder dezelfde condities verlengd tot 1 januari 2018. Op 31 december 2012 is              

€ 25.000,- afgelost in de vorm van een schenking van de Stichting Vrienden van Sonnenborgh aan Stichting 

Museum Sterrenwacht Sonnenborgh. De hoofdsom is hiermee per 31 december 2012 teruggebracht tot 

maximaal € 25.000,-. Per 31 december 2017 is deze lening onder dezelfde condities verlengd tot 1 januari 2023. 

Gedurende de rentevaste periode van vijf jaar is de verschuldigde rente 0%. Tussentijdse aflossing geschiedt in 

overleg. 

De gemeente Utrecht heeft voor de eerste helft van 2021  € 37.000 coronasteun toegekend (besluit verlening 

subsidie 8803278 d.d. 5-7-2021).  In 2021 is noodsteun vanuit de gemeente niet nodig gebleken. De toegekende 

gemeentelijke noodsteun 2021 is derhalve opgenomen in het bestemmingsfonds coronasteun 2021 gemeente 

Utrecht. Zo ook de afrekening van TVL II, NOW II en NOW III (betreffende 2020) die niet in de generieke 

noodsteun van 2020 was verwerkt.

Conform de richtlijn uit de gemeentelijke subsidieregeling cultuurnota 2021-2024 is het resterende netto-

exploitatiesaldo naar rato van de gemeentelijke jaarsubsidie gedoteerd in een bestemmingsfonds.
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Toelichting op de balans

vervolg [i] Kortlopende schulden 2021 2020

Nog te betalen bedragen

Kosten controle jaarcijfers 1.200                   3.450                   

Overige kosten bedrijfsvoering 12.758                 5.935                   

Terug te betalen Kickstart I gelden 18.463                 -                           

32.421                 9.385                   

Projecten vooruitontvangen bedragen

Project Het heelal binnen handbereik 26.033                 33.858                 

Project Zonnewijzer 2.500                   2.500                   

Project Herinrichting tuin -28.683                -                           

Vriendendonaties tbv projecten 2022 2.940                   -                           

Project Kickstart - projectnr 20210852 8.006                   -                           

Overige projecten - 33.866                 

10.796                 70.224                 

Overige vooruitontvangen bedragen

Voorschot Museumkaart -                           3.670                   

Vooruitontvangen verkoop tickets 4.109                   4.610                   

Overige vooruitontvangen bedragen 220                      220                      
4.329                   8.500                   

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh huurt het gebouwencomplex Zonnenburg 2 en 3 van Stichting K.F. 

Heinfonds Monumenten, welke het onroerend goed in erfpacht heeft van de gemeente Utrecht. De 

huurovereenkomst is per 1 december 2019 voor een periode van 10 jaar verlengd.
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Toelichting op baten en lasten

[1] Inkomsten museumbezoek Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Kaartverkoop museumbezoek 34.650                 57.500                 36.798                 

[2] Inkomsten programmering en educatie Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Kijkavonden 7.688                   26.000                 14.755                 

Rondleidingen 2.755                   9.000                   3.934                   

Cursussen en lezingen 5.356                   10.000                 7.643                   

Schoolprogramma's 3.647                   19.000                 2.408                   

Planetarium op locatie -                           14.500                 3.587                   

Kinderworkshops 372                      5.000                   868                      

Evenementen -                           1.500                   -                           

19.818                 85.000                 33.195                 

[3] Inkomsten museumwinkel en koffiecorner Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Verkopen winkelartikelen en koffie/thee 7.363                   11.500                 6.899                   

[4] Inkomsten ontvangsten en zaalverhuur Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Zaalhuur, cateringprovisie en programmering 13.052                 68.000                 7.452                   

[5] Bijdragen vriendenstichting en particulieren Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Stichting Vrienden van Sonnenborgh 15.000                 15.000                 -                           

Particuliere bijdragen t.b.v. specifieke projecten 12.767                 10.000                 8.517                   

27.767                 25.000                 8.517                   

De Stichting Vrienden van Sonnenborgh draagt m.i.v. 2021 € 15.000 per jaar bij ter ondersteuning van de 

educatieve functie van het museum. De bijdragen van particulieren waren bestemd voor de projecten Zon en 100 

jaar Kees de Jager  en Camping Sonnenborgh . De projectkosten zijn vermeld bij post [16]. Zie ook de 

projectentoelichting.      

De ontvangsten in combinatie met zaalhuur zijn pas in het najaar weer mondjesmaat op gang gekomen. De 

afstandsmaatregelen beperkten de mogelijkheden. De inkomsten zijn hierdoor 81% lager dan begroot. 

Sonnenborgh werkt bij de ontvangsten samen met Catering Oud London. 

Het museum was als gevolg van corona 24 weken gesloten voor publiek, met als gevolg 40% minder inkomsten 

uit museumbezoek dan begroot. De drukke zomermaanden hebben de daling nog iets weten te temperen. De 

kosten voor onderhoud van tentoonstellingen zijn opgenomen bij de posten [14] en [15].

De impact van corona op de programmering was groot. Naast de 24 weken volledige sluiting van het museum, 

hadden de afstandsmaatregelen en de verplichte avondsluiting in het najaar ook impact op de programmering. 

Veel activiteiten, zoals kijkavonden en cursussen moesten worden afgelast of gehalveerd qua groepsgrootte.  

Scholen zijn pas in het najaar weer gestart met het bezoeken van Sonnenborgh. Het opblaasbare planetarium 

was het gehele jaar niet inzetbaar. De omzet uit programmering en educatie is hierdoor 77% lager dan begroot. 

De kosten zijn opgenomen bij de posten [14] en [15].

Door de lagere bezoekersaantallen zijn de inkomsten uit de museumwinkel en koffiecorner 36% lager dan 

begroot. De winkelinkoop is opgenomen bij post [14].
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Toelichting op baten en lasten

[6] Bijdragen bedrijven en instellingen Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Managementbijdrage Univ Utrecht jan-jul (in kind) 27.083                 50.000                 20.833                 

Managementbijdrage Univ Utrecht sep-dec 17.000                 -                           -                           

Bijdrage KNMI 7.000                   7.000                   7.000                   

51.083                 57.000                 27.833                 

[7] Bijdragen private fondsen Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Stichting SOZOU 10.000                 -                           

Van Baaren Stichting 6.500                   -                           

Kickstart Cultuurfonds - projectnr 20200164 17.155                 -                           

kf Hein Fonds - projectnr 3298582 5.000                   -                           

kf Hein Fonds -projectnr 3701503 1.000                   -                           -                           

39.655                 -                           -                           

[8] Structurele subsidie gemeente Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Gemeente Utrecht - exploitatie 2021 - 8075903 CZ 135.828               132.000               

Gemeente Utrecht - exploitatie 2020 - 6910990 EZ -                           -                           82.000                 

135.828               132.000               82.000                 

[9] Incidentele subsidies Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Provincie Utrecht opstartregeling - dossier 82188AC6 2.712                   -                           

2.712                   -                           -                           

[10] Huisvestingskosten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Huur 24.749                 25.000                 24.447                 

Wettelijke lasten en heffingen 3.478                   4.000                   3.478                   

Gas, water en electra 17.156                 23.000                 20.021                 

Bewaking en beveiliging 6.277                   8.000                   3.861                   

Schoonmaak 9.231                   11.000                 9.471                   

Overige huisvestingskosten (incl onderhoud) 1.623                   11.000                 6.679                   

62.514                 82.000                 67.957                 

[11] Afschrijvingen Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Afschrijving gebouwen en verbouwingen -                           2.500                   -                           

Afschrijvingskosten museuminventaris 440                      1.000                   631                      

Afschrijvingskosten kantoorinventaris 43                        2.500                   796                      

483                      6.000                   1.427                   

Net als eerdere jaren stelde de Universiteit Utrecht een directeur om niet  ter beschikking aan Sonnenborgh. Deze 

detachering werd half juli 2021 beëindigd. Met ingang van september 2021 zet de Universiteit de steun voort met 

een geldelijke bijdrage.   

Met ingang van 2020 stelt het KNMI jaarlijks een bijdrage ter beschikking aan Sonnenborgh. 

De bijdrage van € 1000 van het kf Hein Fonds was bestemd voor een vrijwilligersbijeenkomst in het najaar. De 

overige bijdragen zijn verstrekt voor specifieke projecten. De kosten van projecten staan vermeld bij post [16]. Zie 

ook de projectentoelichting. 

Sonnenborgh valt m.i.v. 2021 onder de Cultuurnota 2021-2024 van de gemeente Utrecht en ontvangt jaarlijks een 

geïndexeerde subsidie t.b.v. de exploitatie van het museum. Tot en met 2020 ontving Sonnenborgh 

exploitatiesubsidie van de afdeling Economische Zaken van de gemeente.

Met ingang van december 2019 is een nieuwe 10-jarige huurovereenkomst afgesloten met eigenaar K.F. 

Heinfonds Monumenten. Met het oog op kostenbesparingen zijn verwarming en apparatuur tijdens de sluiting van 

het museum zoveel mogelijk uitgeschakeld. Onderhoud is in 2021 beperkt gebleven tot het strikt noodzakelijke.  

De provinciale subsidie is verstrekt t.b.v. het project Veilig buiten waarnemen. De kosten van projecten zijn 

opgenomen bij post [16]. Zie ook de projectentoelichting.   
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Toelichting op baten en lasten

[12] Organisatiekosten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Kantoorkosten

Computerkosten, telefoon- en dataverkeer 27.110                 24.000                 27.405                 

Drukwerk- en reproductiekosten 492                      2.500                   917                      

Overige kantoorkosten 4.590                   6.500                   5.239                   

32.191                 33.000                 33.562                 

Verkoopkosten

Publiciteitskosten 11.239                 17.000                 11.207                 

Representatie 5.185                   3.500                   3.011                   

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren -                           -                           -929                     

Overige verkoopkosten 432                      500                      487                      
16.857                 21.000                 13.776                 

Overige algemene kosten

Administratiekosten 164                      2.000                   3.909                   

Advieskosten -                           -                           -                           

Verzekeringen 6.000                   7.000                   6.729                   

Rente en kosten banken 1.367                   1.000                   764                      

Overige algemene kosten -29                       -                           -35                       

7.502                   10.000                 11.368                 

56.550                 64.000                 58.705                 

[13] Personeelskosten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Brutosalarissen en pensioenbijdragen 139.810               136.530               143.942               

Sociale lasten 26.713                 27.370                 28.515                 

Verzuimverzekering en arbodienst 9.036                   8.700                   9.208                   

Directie - gedetacheerd 27.083                 50.000                 20.833                 

Ingehuurd personeel 10.075                 4.900                   3.312                   

Overige personeelskosten 15.969                 2.500                   1.899                   

228.687               230.000               207.709               

[14] Activiteitenlasten materieel Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Ontwerp en materialen 4.420                   21.250                 3.972                   

Inkopen winkelproducten 4.601                   5.500                   4.668                   

Inkopen catering 417                      750                      207                      

Overige kosten 6.642                   1.750                   2.219                   

16.080                 29.250                 11.067                 

De verkoopkosten zijn lager dan begroot omdat de beoogde uitbreiding van publiciteitsacties niet is uitgevoerd. 

De eerste helft van het jaar was het museum gesloten. In de tweede helft van het jaar waren activiteiten snel 

uitverkocht als gevolg van de beperkte capaciteit. Bij de administratiekosten is de vrijval opgenomen van kosten 

voor derdenverklaringen, die voor een deel van de coronasteunmaatregelen 2020 niet meer nodig bleken.

Het betreft de salarissen van de medewerkers in dienst van Sonnenborgh (2,6 fte). Daarnaast werd de 

directiefunctie (0,5 fte, gewaardeerd op € 50.000 per jaar) tot half juli ingevuld vanuit de universiteit. In de tweede 

helft van het jaar is de directiefunctie waargenomen door het bestuur. Om het wegvallen van taken deels op te 

vangen is personeel ingehuurd. Bij de post overige personeelskosten zijn de niet opgenomen vakantiedagen van 

het zittende personeel opgenomen, alsmede wervingskosten. Onder de overige personeelskosten vallen ook de 

BHV-trainingen voor personeel en vrijwilligers.

Het betreft de directe kosten voor museumbezoek, programmering, educatie en winkel. De overige kosten 

betreffen overnamekosten van Catering Oud London, dat met ingang van 2022 stopt met cateringactiviteiten bij 

ontvangsten op Sonnenborgh. Vaste huisvestings- en organisatielasten zijn niet doorberekend naar de 

activiteitenlasten.
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Toelichting op baten en lasten

[15] Activiteitenlasten personeel Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Inhuur oproepkrachten 4.066                 24.750               4.051                 

[16] Projectlasten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Project Zon en 100 jaar Kees de jager 17.003               -                         -                         

Project Camping Sonnenborgh 5.758                 -                         -                         

Project Veilig bezoek ontvangen ivm corona 6.603                 -                         -                         

Project Veilig buiten waarnemen ivm corona 2.711                 -                         -                         

Project Aanpassing educatieprogramma's ivm corona 5.023                 -                         -                         

Project Aanpassing publieksruimten ivm corona 15.157               -                         -                         

In 2020 afgeronde projecten -                         -                         4.500                 

52.255               -                         4.500                 

[17] Bijdragen uit coronasteunmaatregelen Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

TOGS -                         -                         4.000                 

TVL I - jun-sep 2020 vastgesteld -                         -                         10.682               

TVL II - Q4 2020 vastgesteld 72                      -                         11.184               

TVL III - Q1 2021 vastgesteld 17.774               -                         -                         

TVL IV - Q2 2021 - berekend 14.085               -                         -                         

TVL V - Q3 2021 - berekend 11.791               -                         -                         

TVL VI - Q4 2021 - berekend 11.914               -                         -                         

NOW I - mrt-mei 2020 vastgesteld -                         -                         19.216               

NOW II - jun-sep 2020 vastgesteld 2                        -                         15.959               

NOW III - Q4 2020 - vastgesteld 11.122               -                         -                         

NOW IV - Q1 2021 - berekend 17.724               -                         -                         

NOW V - Q2 2021 - berekend 16.543               -                         -                         

NOW VI - Q3 2021 - berekend -                         -                         -                         

NOW VII - Q4 2021 - berekend 5.502                 -                         -                         

Overige Coronasteunmaatregelen 2020 -                         -                         33.115               

Gemeente Utrecht noodsteun 8803278 / 8211889 37.180               -                         94.125               

Dotatie bestemmingsfonds coronasteun gem Utrecht -48.376              -                         -43.831              

95.333               -                         144.450             

[18] Bijdragen ihkv businessplan Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Bestemmingsfonds businessplan - gemeente Utrecht -                         -                         5.400                 

Bestemmingsfonds businessplan - universiteit Utrecht -                         -                         5.400                 

-                         -                         10.800               

Projectkosten worden opgenomen in de lasten zodra het project is afgerond.  In 2021 zijn zes projecten afgerond, 

waarvan een deel was gericht op het aanpassen van publieksruimten en programma's om veilig publiek te 

kunnen ontvangen. De projectkosten zijn gedekt door bijdragen van particulieren (zie [5]), fondsen (zie [7]) en 

projectsubsidie (zie [9]). Alle projecten zijn in de projectentoelichting apart toegelicht.

De meeste activiteiten van Sonnenborgh worden gerealiseerd met behulp van de inzet van vele vrijwilligers. Voor 

een deel van de activiteiten, zoals de begeleiding van schoolbezoek en planetariumvoorstellingen en het toezicht 

bij ontvangsten en zaalverhuur, zet Sonnenborgh betaalde oproepkrachten in. Kosten van de vaste staf zijn niet 

doorberekend naar de activiteitenlasten.

Sonnenborgh heeft zo veel mogelijk beroep gedaan op generieke steunmaatregelen en voor alle periodes 

loonkostensubsidie (NOW) en de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aangevraagd. Daarnaast is begin 2021 

coronasteun bij de gemeente aangevraagd. De generieke steunmaatregelen blijken voldoende om de door 

corona veroorzaakte omzetderving te dekken. De in 2021 toegekende gemeentelijk noodsteun is derhalve 

toegevoegd aan het bestemmingsfonds coronasteun gemeente. Zo ook de afrekening van TVL II, NOW II en 

NOW III (betreffende 2020) die niet in de generieke noodsteun van 2020 was verwerkt.

Sonnenborgh heeft in 2021 door corona geen normale bedrijfsvoering kunnen uitoefenen en geen uitvoering 

kunnen geven aan het businessplan. In 2021 zijn derhalve geen businessplangelden ingezet. 
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Toelichting op baten en lasten

[19] Toevoeging resultaat aan bestemmingsfondsen Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Bestemmingsfonds gem Utrecht-cultuurnota 2021-2024 2.712                 -                         -                         

Conform de richtlijn uit de gemeentelijke subsidieregeling cultuurnota 2021-2024 is het resterende netto-

exploitatiesaldo naar rato van de gemeentelijke jaarsubsidie gedoteerd in een bestemmingsfonds.
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Toelichting op projecten die in 2021 zijn afgerond

Projectkosten totalen in €

Museale inrichting 14.475                     

zomertentoonstelling Onderzoek de zon met Kees de Jager 2.408                       

plaquette Kees de Jager 7.700                       

film Duik in het onbekende 4.366                       

Programmering 2.250                       

online viering Kees de Jager 100 jaar op 29 april 2.250                       

Algemene projectkosten 278                          

projectleiding en - uitvoering pm

marketing en communicatie 250                          

overige algemene kosten 28                            

Totale projectkosten 17.003                     

Dekking van projectkosten totalen in €

Bijdragen van derden 17.000                 

stichting SOZOU 10.000                  

particuliere gift t.b.v. plaquette 7.000                    

Eigen bijdragen Sonnenborgh 3                          

personeelsinzet Sonnenborgh pm

inzet uren stagaire pm

inzet eigen middelen 3                           

Totaal dekking 17.003                  

Projectkosten totalen in €

Museale inrichting -                               

niet van toepassing

Programmering 1.501                       

Overnachting op camping Sonnenborgh en overige attenties 1.501                       

Algemene projectkosten 4.257                       

projectleiding en - uitvoering pm

marketing en communicatie 3.922                       

overige algemene kosten 335                          

Totale projectkosten 5.758                       

Dekking van projectkosten

Bijdragen van derden 5.758                   

Donaties crowdfundingactie 25.500                  

Af: Saldo actie t.b.v. herinrichting binnenterrein -19.742                 

Eigen bijdragen Sonnenborgh -                           

personeelsinzet Sonnenborgh pm

Totaal dekking 5.758                    

Project Zon en 100 jaar Kees de Jager

Project Camping Sonnenborgh

Met een tentoonstelling over zonne-onderzoek, een tentoonstellingsfilm, een online-eeuwfeest en de 

onthulling van een plaquette stond Sonnenborgh stil bij de 100ste verjaardag van Kees de Jager. Zijn 

leven en werk op met name het gebied van zonne-onderzoek waren onlosmakelijk verbonden met 

Sonnenborgh.  

In 2021 is een crowdfundingsactie gestart om een museale herinrichting van de tuin mogelijk te 

maken. Deelnemers konden een nachtje kamperen op Sonnenborgh winnen. De actie was met 914 

loten een groot succes. De opbrengst van de actie komt ten goede aan de herinrichting van de tuin 

(die in 2022 wordt afgerond en verantwoord). 
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Toelichting op projecten die in 2021 zijn afgerond

Projectkosten totalen in €

Museale inrichting 1.674                       

aanpassing bewegwijzering en exhibits 828                          

desinfectiematerialen 845                          

Programmering 2.309                       

knox-licentie aanpassing tablets 1.015                       

inzet oproepkrachten (vervanging vrijwilligers) 1.295                       

Algemene projectkosten 2.620                       

projectleiding en - uitvoering pm

marketing en communicatie 715                          

aanpassing online ticketing 1.905                       

Totale projectkosten 6.603                       

Dekking van projectkosten totalen in €

Bijdragen van derden 6.500                   

Van Baaren Stichting 6.500                    

Eigen bijdragen Sonnenborgh 103                      

personeelsinzet Sonnenborgh pm

inzet uren vrijwilligers pm

inzet eigen middelen 103                       

Totaal dekking 6.603                    

Projectkosten totalen in €

Museale inrichting -                               

niet van toepassing

Programmering 2.712                       

telescopen buitenwaarnemingen 1.644                       

oculairen 280                          

overige materialen 788                          

Algemene projectkosten 800                          

projectleiding en - uitvoering 800                          

marketing en communicatie -                               

overige algemene kosten -                               

Totale projectkosten 3.512                       

Dekking van projectkosten totalen in €

Bijdragen van derden 2.712                   

Provincie Utrecht opstartregeling - dossier 82188AC6 2.712                    

Eigen bijdragen Sonnenborgh 800                      

personeelsinzet Sonnenborgh 800                       

inzet uren vrijwilligers pm

Totaal dekking 3.512                    

Project Veilig buiten waarnemen ivm corona

Project Veilig bezoek ontvangen ivm corona

Met hulp van de Van Baaren Stichting heeft Sonnenborgh maatregelen kunnen treffen om 

museumbezoek veilig te kunnen ontvangen. Zaken als online-ticketverkoop, aanpassing van exhibits 

en tablets, bewegwijzering en desinfectiematerialen. Ook de extra inzet van oproepkrachten i.v.m. 

verminderde inzetbaarheid van vrijwilligers was nodig.

Het waarnemen door de telescopen in de koepels van Sonnenborgh was om veiligheidsredenen 

tijdens de pandemie maar beperkt mogelijk. Daarom zijn met hulp van de provincie Utrecht telescopen 

aangeschaft waarmee in de buitenlucht kon worden waargenomen. 
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Toelichting op projecten die in 2021 zijn afgerond

Projectkosten totalen in €

Museale inrichting -                               

niet van toepassing

Programmering 10.758                     

materialen schoolprogramma's 7.210                       

online-apparatuur en experimenten 2.564                       

fietskar en transportmaterialen 984                          

Algemene projectkosten 5.795                       

projectleiding en - uitvoering 4.725                       

marketing en communicatie 1.070                       

overige algemene kosten -                               

Totale projectkosten 16.553                     

Dekking van projectkosten totalen in €

Bijdragen van derden 5.000                   

kf Hein Fonds - projectnr 3298582 5.000                    

Eigen bijdragen Sonnenborgh 11.553                 

personeelsinzet Sonnenborgh 5.857                    

inzet uren vrijwilligers pm

inzet eigen materialen en middelen 5.696                    

Totaal dekking 16.553                  

Projectkosten totalen in €

Museale inrichting 5.724                       

Akoestisch onderzoek 1.721                       

Installatiematerialen en steigerwerk 4.003                       

Programmering 9.433                       

Apparatuur voor planetariumvoorstellingen op Terreplein 2.076                       

Verrijdbaar presentatiesysteem 3.349                       

Aanschaf Stellina telescoop voor buiten waarnemen 4.008                       

Algemene projectkosten 7.145                       

projectleiding en - uitvoering 7.145                       

marketing en communicatie pm

diverse algemene kosten -                               

Totale projectkosten 22.302                     

Dekking van projectkosten totalen in €

Bijdragen van derden 17.182                 

Kickstart Cultuurfonds - projectnr 20200164 17.182                  

Eigen bijdragen Sonnenborgh 5.120                   

personeelsinzet Sonnenborgh 5.120                    

inzet uren vrijwilligers pm

Totaal dekking 22.302                  

Project Aanpassing publieksruimten ivm corona

Project Aanpassing educatieprogramma's ivm corona

Er zijn vier educatieprogramma's ontwikkeld en/of aangepast, om lessen op school aan te kunnen 

bieden i.p.v. op Sonnenborgh. Door de sluiting van scholen is gedurende het project deels geswitcht 

naar de inzet van online-apparatuur, waarmee tijdens de Museum Jeugd Universiteit en een online-

programma rondom de zonsverduistering (met deelname van 22 schoolklassen) is geëxperimenteerd. 

Het Terreplein in het bastion is met een aantal snelle aanpassingen geschikt gemaakt voor 

publiekslezingen en planetariumvoorstellingen. Omdat de akoestiek voor een aantal activiteiten toch 

een bottleneck bleef vormen, is apparatuur aangeschaft waarmee in kleine groepjes buiten en op 

afstand (met smartphones) kan worden deelgenomen aan kijkavonden en presentaties. 
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