STICHTING VRIENDEN VAN HET BELASTING & DOUANEMUSEUM
JAARVERSLAG 2019
ALGEMEEN
2019 Was voor de Vrienden een goed jaar. We hebben 2 geslaagde Vriendenbijeenkomsten
georganiseerd, die waren gekoppeld aan een nieuwe tentoonstelling in het museum. Mede
dankzij een verlengd sponsorschap van het International Bureau for Fiscal Documentation
(IBFD) zijn we in staat geweest een forse bijdrage te leveren aan de – nog lopende –
restauratie van een door het museum verkregen schilderij naar Pieter Brueghel de Jonge,
voorstellende het interieur van een belastingkantoor. Onze financiële positie is uitstekend.
Helaas is het aantal Vrienden opnieuw gedaald.
VRIENDEN
Aan het einde van 2018 hadden we 404 Vrienden: 396 particuliere Vrienden en 8
bedrijven/organisaties. Aan het einde van 2019 waren deze aantallen: 380 Vrienden,
waarvan 373 particuliere Vrienden en 7 bedrijven/organisaties.
Op 19 januari 2019 hebben we een Vriendenbijeenkomst georganiseerd, die was gekoppeld
aan de tentoonstelling Bizarre Belastingen. Op 19 oktober 2019 hebben we een bijeenkomst
georganiseerd, gekoppeld aan de tentoonstelling Gek op Geld.
Beide bijeenkomsten werden door de deelnemende Vrienden zeer gewaardeerd.
FINANCIËN
De financiële positie van de Vrienden is gezond. De reserve is opgelopen van 49.3212,63
euro aan het einde van 2018 naar 58.142,56 euro eind 2019. De Vrienden hebben 10.115,03
euro bijgedragen. De sponsoren 13.550 euro. Heel blij zijn wij in dit verband met de
verlenging van het sponsorschap door het IBFD. Drie jaar lang sponsort het IBFD ons met
10.000 euro per jaar.
De bijlage bij dit jaarverslag bevat onze gehele financiële verantwoording over 2019.
ACTIVITEITEN TER ONDERSTEUNING VAN HET MUSEUM
AANKOPEN
In 2019 hebben wij het mogelijk gemaakt dat het museum de volgende aankopen heeft
kunnen doen:
-

een geuzenpenning uit 1574; in 2015 was al met steun van de Vrienden door het
museum een geuzenpenning aangekocht maar deze werd tijdens het transport
gestolen; de nu aangekochte geuzenpenning heeft de vorm van een halve maan en

-

wordt ook wel een halve maan van Boisot genoemd naar de aanvoerder van de
geuzen die Leiden hebben ontzet;
een zilveren specerijenstrooier uit 1810 met belastingmerken van achtereenvolgens
het Koninkrijk Holland, van de Franse overheersing en met een herstempeling uit
1813;
een zilveren miniatuur kraantjeskan met 3 kraantjes van de Meester van de
druiventros met ook hier een bijzonder merk dat nog niet in de collectie van het
museum voorkwam.

RESTAURATIE
Het museum heeft door een gift een schilderij naar Pieter Brueghel de Jonge verkregen. Dit
schilderij stelt een zeer fraai en sprekend 17de-eeuws interieur van een belastingkantoor
voor. Het schilderij moet echter wel grondig worden gerestaureerd, hetgeen de Vrienden
zullen financieren. De Vrienden hebben daar dit jaar 10.000 euro aan bijgedragen. Ook in
2020 verwachten wij een substantiële bijdrage aan deze restauratie en aan de presentatie
van het schilderij te leveren.
UNIVERSITEITEN
Op 27 februari 2019 heeft een aantal studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam een
bezoek gebracht aan het museum. De Vrienden hebben dit gefaciliteerd.
Eind 2019 is het dispuut Pecunia Non Olet van de Rijksuniversiteit Leiden in het museum te
gast geweest. Gastheer hierbij was de buitengewoon hoogleraar namens het museum aan
de Rijksuniversiteit Leiden, Rex Arendsen.
BELASTINGDIENST
De Vrienden hebben zich met succes ingespannen om het museum opgenomen te krijgen in
het onboardingsprogramma van de Belastingdienst. De directies Particulieren, Grote
Ondernemingen en MKB hebben 1 dag gereserveerd in hun directieprogramma voor een
bezoek van hun nieuwe medewerkers aan het museum.
BESTUUR
Nadat Ger Fuchs begin 2019 – na vele jaren – is afgetreden als penningmeester bestond het
bestuur in 2019 uit de volgende leden: Rinus Schillemans (voorzitter), Jan Hermans
(secretaris), John van Grinsven (penningmeester), Gemma Coumans, Nils van Gennip en
Hans Bakker als leden.
DANK
Het bestuur dankt alle Vrienden, sponsors, directie, medewerkers en bestuur van het
museum voor al hun bijdragen - in welke vorm dan ook – om ook van 2019 een mooi en
succesvol jaar te maken.

