STICHTING VRIENDEN VAN HET BELASTING & DOUANE MUSEUM
JAARVERSLAG 2018
ALGEMEEN
Het jaar 2018 was voor de Vrienden een prima jaar. We hebben 2 geslaagde
Vriendenbijeenkomsten gehouden, die waren gekoppeld aan een nieuwe
tentoonstelling in het museum. We hebben de aankoop van een aantal prachtige
spotprenten van de bekende tekenaar Ruben Oppenheimer gefinancierd. Voorts
hebben we een zeer forse bijdrage geleverd aan een nieuw onderdeel van de
vaste collectie van het museum met betrekking tot Europa. Onze financiële
situatie is gezond. Helaas is echter wederom het aantal Vrienden gedaald.
VRIENDEN
Aan het einde van 2017 waren er 413 particuliere Vrienden en waren 10
bedrijven/organisaties Vriend. Eind 2018 waren de aantallen teruggelopen tot
396 respectievelijk 8 Vrienden. Een teruggang dus van 423 naar 404 Vrienden.
Alle activiteiten van het bestuur ten spijt moeten we helaas constateren, dat de
dalende trend van de afgelopen jaren zich ook in 2018 heeft voortgezet.
Op 20 januari 2018 hebben we een Vriendenbijeenkomst georganiseerd, die was
gekoppeld aan de tentoonstelling Van Farao tot Fiscus. Op 2 juni 2018 hebben
we een tweede Vriendenbijeenkomst georganiseerd, die was verbonden met de
tentoonstelling Dubbele Bodems. Beide bijeenkomsten werden door de
deelnemende Vrienden zeer gewaardeerd.
FINANCIËN
De financiële positie van de Vrienden is gezond. De reserve was eind 2017
57.031,07 euro. Eind 2018 was deze 49.321,63 euro. Deze daling wordt vooral
veroorzaakt door onze bijdrage van ruim 20.000 euro voor het Europese project
van het museum. Aan bijdragen van Vrienden en sponsoren hebben we in 2017
20.269,01 euro ontvangen. In 2018 was dat 22.045,92 euro, een behoorlijke
toename.
De bijlage bij dit jaarverslag bevat onze gehele financiële verantwoording over
2018.

AANKOPEN
In 2018 hebben wij het mogelijk gemaakt dat het museum tot aankoop is kunnen
overgaan van een aantal spotprenten van de bekende tekenaar Ruben
Oppenheimer, die regelmatig worden tentoongesteld.

Voorts hebben wij een forse bijdrage van ruim 20.000 euro aan het museum
doen toekomen om in 2019 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. De naam van het nieuwe onderdeel
is in de loop van de ontwikkeling daarvan gewijzigd van Yourope in: Europa ( z )
onder controle.
Tot slot hebben we een bijdrage van 10.000 euro aan het museum toegezegd
voor de nieuwe tentoonstelling, die het museum vanaf begin 2019 tot 2021 gaat
organiseren in het kader van het Rotterdam-brede project Boijmans bij de
Buren. In deze tentoonstelling van het BDM zal de zilvercollectie van Boijmans –
dat gedurende een reeks van jaren zal worden verbouwd – gekoppeld worden
aan die onderdelen van de collectie van het BDM, die betrekking hebben op de
Waarborg.
UNIVERSITEITEN
In 2018 hebben 63 studenten van de internationale afdeling van de Universiteit
Leiden een bezoek gebracht aan het museum. Daarnaast werd ook een bezoek
vanuit Leiden aan het museum gebracht door leden van het dispuut PNO.
Studenten van de Erasmus Universiteit van Rotterdam hebben hun jaarlijkse
bezoek verschoven van eind 2018 naar begin 2019. Er zijn vanuit de Vrienden,
tot slot, contacten gelegd met de Universiteiten van Amsterdam en Tilburg.
BELASTINGDIENST
De Belastingdienst is thans bezig met een forse wervingsactie. In dat kader is
door de Vrienden contact gelegd met de Belastingdienst om te spreken over het
belang van een bezoek aan het museum door nieuwe medewerkers. De
besprekingen met GO en MKB zijn nog gaande. P heeft inmiddels data gekozen
voor bezoeken aan het museum in het kader van de onboarding van nieuwe
medewerkers.
BESTUUR
Het bestuur bestond in 2018 uit Rinus Schillemans (voorzitter), Jan Hermans
(secretaris), Ger Fuchs ( penningmeester), Gemma Coumans, Nils van Gennip en
Hans Bakker als leden. Begin 2019 zal Ger Fuchs zijn functie als penningmeester
neerleggen. Hij wordt opgevolgd door John van Grinsven.

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 2018 een mooi en succesvol jaar te maken.

