STICHTING VRIENDEN VAN HET BELASTING & DOUANEMUSEUM
JAARVERSLAG 2020
ALGEMEEN
2020 Was voor de Vrienden – en geheel Nederland - een heel bijzonder jaar. Corona
overheerste alles. Het Belasting & Douane Museum was lang slechts beperkt toegankelijk en
zelfs een fors deel van 2020 geheel gesloten. Er zijn daardoor geen nieuwe tentoonstellingen
door het museum georganiseerd. Ons voornemen om daaraan gekoppeld
Vriendenbijeenkomsten te organiseren, viel daardoor ook in het water. We zijn gelukkig wel
in staat geweest een forse bijdrage te leveren aan de inmiddels afgeronde 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 – maar gelukkig beperkt - gedaald.
VRIENDEN
Aan het einde van 2019 hadden we 380 Vrienden: 373 particuliere Vrienden en 7
bedrijven/organisaties. Aan het einde van 2020 waren deze aantallen: 365 Vrienden,
waarvan 358 particuliere Vrienden en 7 bedrijven/organisaties.
FINANCIËN
De financiële positie van de Vrienden is gezond. De reserve is opgelopen van € 58.142,56
aan het einde van 2019 naar € 59.326,16 eind 2020. De Vrienden hebben € 10.249,84
bijgedragen. De sponsoren hebben we dit - ook voor hen bijzondere - jaar niet gevraagd om
een bijdrage (in de hoop dat we in het volgend jaar wellicht twee keer een beroep op hen
kunnen doen….).
De bijlage bij dit jaarverslag bevat onze gehele financiële verantwoording over 2020.
ACTIVITEITEN TER ONDERSTEUNING VAN HET MUSEUM
AANKOPEN
In 2020 zijn er geen door ons gesponsorde aankopen door het museum gedaan.
RESTAURATIE
Het museum heeft in 2019 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 moest echter wel grondig worden gerestaureerd,
hetgeen de Vrienden hebben gefinancierd. De Vrienden hadden in 2019 al € 10.000 aan deze
restauratie bijgedragen. In 2020 hebben wij een bijdrage van € 8.757,00 aan deze restauratie
én aan de presentatie van het schilderij geleverd. Inmiddels is het schilderij vanaf eind

2020 in het museum tentoongesteld. In de loop van 2021 kunnen we hopelijk op gepaste
wijze aandacht schenken aan dit zeer fraaie schilderij.
BESTUUR
Het bestuur bestond in 2020 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 voor hun trouw in dit lastige jaar. We gaan ervan uit dat
2021 weer een “normaal” jaar wordt met mooie tentoonstellingen en daaraan gekoppelde
Vriendenbijeenkomsten.

