Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2019
Muzee heeft veel trouwe particuliere en bedrijfsdonateurs. Dankzij deze donateurs kan Muzee
exposities organiseren en publicaties uitgeven. De donateurs vormen een stevig draagvlak voor
Muzee, zowel wat betreft de cultuurhistorische achtergrond van Scheveningen als het zee-biologische
deel.
Het bestuur van de Stichting Donateurs Muzee Scheveningen (SDMS), bestaande uit de heren Jan
Nelisse (voorzitter), Cees Los (penningmeester) en mevrouw Willemien de Vlieger-Moll (secretaris),
is zich hier terdege van bewust en zoekt naar wegen om de band met de bestaande donateurs verder te
verstevigen. Ook stelt het bestuur alles in het werk om nieuwe donateurs te werven.
Bestuur
In 2019 kwam het bestuur acht keer in vergadering. Daarnaast werd veel overlegd via de mail.
Verslaglegging
In het verslagjaar is een kist gemaakt waarin iedereen die dat wil geld kan doneren, t.b.v. Muzee
Scheveningen. De kist komt vast te staan op een standaard, in de buurt van de voordeur. Naast de
vlaggen die bij de ingang van het museum hangen komt de entrée nu een stuk professioneler over.
Exposities en uitgaven
Eind 2019 verscheen deel 20 van de Historische Reeks van Muzee Scheveningen (‘Rouw, begraven
op Scheveningen, Henk den Heijer); de bijdrage tot het produceren van het boekje werd volledig
betaald door de Donateursstichting. Ook droegen wij bij aan de uitgave van een liber amicorum, ‘Van
prenter tot praeses’, n.a.v. het afscheid van Henk Grootveld als voorzitter bestuur Muzee
Scheveningen (2017). Dit boekje werd op de Oranjeborrel, 29 april 2019, overhandigd.
Wij droegen bij aan de tentoonstellingen ‘S.O.S., Save Our Seas’ (april – september) en ‘Rouw,
begraven op Scheveningen’ (december 2019-april 2020).
Op 30 september 2019 nam Paul de Kievit, directeur van Muzee, afscheid. Hij werd o.a. bedacht met
een mooie gravure van het Renbaankwartier en een ‘Vriendenboek’. Beide geschenken zijn bedacht
en betaald door de SDMS.
Aantallen donateurs in 2019
Per 31 december 2019 telde het ledenbestand 936 donateurs, 39 jeugddonateurs en 70
bedrijfsdonateurs.
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