
STICHTING VRIENDEN VAN HET BELASTING & DOUANE MUSEUM 
 
JAARVERSLAG 2021 
 
ALGEMEEN 
 
Ook het jaar 2021 was een jaar, dat voor een belangrijk deel werd beheerst door corona. De 
pandemie, die al in 2020 zo’n groot stempel op Nederland en dus ook op ons museum en 
onze Vriendenstichting had gedrukt, deed dat eveneens in 2021. Het museum was daardoor 
een deel van het jaar opnieuw dicht. Gelukkig kon er wel een nieuwe tentoonstelling worden 
georganiseerd: FIOD Fraudebestrijding. Ook een voorproefje op de komende tentoonstelling 
“GeldLab” kon worden georganiseerd met de welluidende naam “Tussen Poen en Platzak”. 
Voor het eerst in 2 jaar kon er ook weer een Vriendendag worden georganiseerd. Die dag – 
op 16 oktober 2021 – werd door een 30-tal Vrienden met aanhang bezocht en was, zoals 
altijd, een groot succes. Onze financiële positie is uitstekend maar helaas is het aantal 
Vrienden weer gedaald. 
 
VRIENDEN 
 
Aan het einde van 2020 hadden we 365 Vrienden, waarvan 358 particuliere Vrienden en 7 
bedrijven/organisaties. Aan het einde van 2021 waren deze aantallen 300 Vrienden, 
waarvan  293 particuliere Vrienden en 7 bedrijven/organisaties. Helaas een forse afname. 
Aan het eind van het jaar heeft het bestuur de Vrienden die nog niet hun bijdrage aan de 
Vriendenstichting hadden overgemaakt, nogmaals laten weten dat ze werden gemist. Dat 
heeft op het aantal betalende Vrienden helaas slechts een beperkt effect gehad. 
 
FINANCIEN 
 
De financiële positie van de Vrienden is gezond. De reserve is opgelopen van € 59.326,16 
eind 2020 naar € 79.542,88 eind 2021. De Vrienden hebben € 9.246,05 bijgedragen en de 
sponsoren € 11.150,00. Een bijdrage van € 50.000,00 is ontvangen van NN Insurance, 
bestemd voor de nieuwe tentoonstelling GeldLab (zie toelichting hierna). Van deze € 
50.000,00 is inmiddels € 47.842,00 aan het museum overgemaakt ten behoeve van de 
inrichting van die tentoonstelling, die in de loop van 2022 zal worden geopend. 
 
De bijlage bij dit jaarverslag bevat onze gehele financiële verantwoording over 2021. 
 
ACTIVITEITEN TER ONDERSTEUNING VAN HET MUSEUM 
 
In 2021 zijn er geen door ons gesponsorde aankopen door het museum gedaan. 
 
Het dankzij een forse bijdrage van de Vrienden gerestaureerde schilderij “Het 
belastingkantoor” naar Pieter Brueghel de Jonge, dat vanaf eind 2020 in het museum wordt 
tentoongesteld, was het middelpunt van de Vriendendag van 16 oktober 2021. Door de 
restaurateur werd die dag een bijzonder interessante lezing over het restauratie-proces 
gehouden. Het schilderij blijkt inmiddels een zeer bij het publiek gewaardeerd object in het 
museum te zijn. 



 
Onze Stichting heeft € 1500 bijgedragen aan de publicatie van een biografische schets van 
prof.mr. H.J. Hofstra, leermeester aan de universiteit Leiden van menig Vriend. De schets – 
in feite een fraai uitgegeven boek – is geschreven door mr.L.J.A. Pieterse, werkzaam aan de 
universiteit Leiden. 
 
Het museum heeft het oogmerk een bredere doelgroep dan die van nu aan te trekken. Het 
wil ook aandacht besteden aan de economie, de rol van geld in die economie en uiteraard 
ook de betekenis van de belastingen/douane in dat geheel. Daartoe wordt allereerst in de 
loop van 2022 een nieuwe semipermanente tentoonstelling gerealiseerd: GeldLab. NN 
Insurance is bereid deze tentoonstelling te sponsoren. Zij heeft daartoe in 2021 een fors 
bedrag aan de Vrienden doen toekomen, welke bijdrage vervolgens door de Vrienden ter 
beschikking is gesteld aan het museum. Deze bijdrage van NN Insurance zal meerjarig zijn, 
waardoor ook de Vrienden in staat zullen zijn een meerjarige bijdrage aan het museum te 
leveren. 
 
BESTUUR 
 
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende leden: Rinus Schillemans (voorzitter), Jan 
Hermans (secretaris), John van Grinsven (penningmeester), Gemma Coumans, Nils van 
Gennip en Hans Bakker als leden. Per 1 januari 2022 is Hans Bakker uit het bestuur getreden, 
na meer dan 10 jaar bestuurslid te zijn geweest. 
 
DANK 
 
Het bestuur dankt alle Vrienden voor hun steun in het afgelopen jaar. Ook wordt dank 
uitgesproken aan alle andere betrokkenen bij onze stichting, waaronder uiteraard de 
sponsoren en het bestuur alsmede de medewerkers van de museumstichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


