STICHTING VRIENDEN VAN HET BELASTING & DOUANE MUSEUM
JAARVERSLAG 2017
ALGEMEEN
Het jaar 2017 was voor de Vrienden een mooi jaar. Ook dit jaar is de Erasmus
Universiteit van Rotterdam met 160 studenten in het museum te gast geweest en
– voor het eerst - ook een aantal studenten van de Universiteit Tilburg. We
hebben de aankoop van een mooie affiche voor de collectie van het museum
mogelijk gemaakt en de aanzet gegeven tot een fors nieuw onderdeel van de
vaste collectie van het museum: het project Europa. Twee nieuwe sponsoren
hebben een bijdrage geleverd aan het vermogen van de Vrienden. Onze
financiële situatie is prima. Helaas is echter wederom het aantal Vrienden
gedaald.
VRIENDEN
Aan het einde van 2016 waren er 462 particuliere Vrienden en waren 17
bedrijven Vriend. Eind 2017 waren de aantallen teruggelopen tot 413
respectievelijk 10 Vrienden. Een teruggang dus van 479 naar 423 Vrienden.
Alle activiteiten van het bestuur ten spijt moeten we helaas constateren, dat de
dalende trend van de afgelopen jaren zich ook in 2017 heeft voortgezet. Het
bestuur verklaart dit onder meer doordat de studenten van de vroegere
Belastingacademie ons geleidelijk aan ontvallen en dat kennelijk nieuwe
medewerkers van de Belastingdienst en van de belastingadviseurs onvoldoende
behoefte hebben om zich te binden aan het Belasting & Douane Museum (verder
in dit verslag: BDM).
Van het grootste deel van de Vrienden – namelijk 313 - is het e-mailadres
inmiddels beschikbaar gekomen. Dit maakt het mogelijk om steeds meer en dus
ook frequenter met onze Vrienden te communiceren. Hopelijk draagt dit ertoe bij
dat de band met de Vrienden kan worden versterkt.
De Vriendenpagina op de site van het BDM is sterk verbeterd. Hiervan wordt
gehoopt dat dit bijdraagt tot een betere zichtbaarheid van de Vrienden.
FINANCIËN
De financiële positie van de Vrienden is uitstekend. Was de reserve eind 2016
40.026,69 euro, eind 2017 was deze 57.031,07 euro. Aan bijdragen van Vrienden
en sponsoren hebben we in 2016 16.507,14 euro ontvangen. In 2017 was dat
20.269,01 euro.
Vorig jaar hebben we twee nieuwe sponsoren mogen verwelkomen, namelijk
het International Bureau for Fiscal Documentation en EY.

De bijlage bij dit jaarverslag bevat onze gehele verantwoording over
2017.
AANKOPEN
In 2017 hebben de Vrienden het mogelijk gemaakt dat een mooie affiche door
het museum kon worden aangekocht: Den Hollantse Damper.
In 2017 bestond het BDM 80 jaar. In dat kader hebben wij als Vrienden een
maquette van het gebouw van het BDM - met een 3 D-diaviewer voor stereofoto’s
– gefinancierd. Deze maquette staat opgesteld in Mini World Rotterdam,
een zeer succesvolle tentoonstelling van Rotterdam met meer dan 80.000
bezoekers per jaar.
Tot slot hebben wij een forse bijdrage aan het museum toegezegd om in 2018
een nieuw onderdeel van de vaste tentoonstelling van het museum mogelijk te
maken. Het gaat hier om het project Europa, waarbij een indringend beeld wordt
gegeven van de ontwikkelingen binnen Europa op het gebied van de belastingen
en de douane.
UNIVERSITEITEN
Net als in 2016, hebben ongeveer 160 studenten van de Erasmus Universiteit
van Rotterdam in september 2017 aan het museum een bezoek gebracht.
Ook vanuit de Universiteit Tilburg heeft een aantal studenten – verbonden aan
de Smeetskring van deze universiteit – onder leiding van prof. Peter Essers een
bezoek gebracht aan het museum. Deze groep studenten heeft van de, namens
het museum, aan de Universiteit Leiden verbonden buitengewoon hoogleraar
Rex Arendsen een zeer gewaardeerde lezing te horen gekregen.
BESTUUR
Het bestuur bestond in 2017 uit Rinus Schillemans (voorzitter), Jan Hermans
(secretaris), Ger Fuchs ( penningmeester), Gemma Coumans, Nils van Gennip en
Hans Bakker als leden.
DANK
Het bestuur dankt alle Vrienden, sponsoren, directie, medewerkers en het
bestuur van het museum voor al hun bijdragen – in welke vorm dan ook – om
ook van 2017 een mooi en succesvol jaar te maken

