Stichting Donateurs Muzee Scheveningen
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 zeebiologische
deel.
Het bestuur van de Stichting Donateurs Muzee Scheveningen (SDMS), bestaande uit de heren J.P.
Nelisse (voorzitter), C.S. Los (penningmeester) en mevrouw L.A Levert (secretaris), is zich hier
terdege van bewust en zoekt naar wegen om de band met de bestaande donateurs verder te verstevigen
en nieuwe donateurs aan te trekken.
Verslaggeving
In 2016 kwam het bestuur van de donateursstichting tien keer in vergadering bijeen. Evenals de
voorafgaande jaren heeft de Stichting Donateurs Muzee Scheveningen in 2016 naast de begrote
bijdragen extra fondsen aan Muzee beschikbaar gesteld voor uitgaven en investeringen.
‘Muzee voor elkaar’
Het sponsorplan ‘Muzee voor elkaar’ was ook in 2016 uitgangspunt voor de activiteiten van de
donateursstichting. Nadruk is gelegd op uitbreiding en professionalisering van fondswerving,
administratie en het verder uitbouwen van de goede relaties met de donateurs. Het bestuur realiseert
zich dat de donateurs de steunpilaren van Muzee vormen. Daarbij tracht het bestuur steeds vaker
donaties in natura – tijd, expertise en/of producten – aan te trekken. Bedrijven die substantieel dit soort
bijdragen leveren, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfsdonateurschap ‘in natura’. Verder
bleef de uitdaging: het matchen van uitgangspunten, ideeën en planning aan menskracht. Eind 2016
werd het sponsor plan geëvalueerd en op basis van deze evaluatie is de toekomstvisie van Muzee
bijgesteld.
BokkemBorrel
Onderdeel van het sponsorplan is het verstevigen van de band met de (bedrijfs)donateurs. Voor de
bedrijven is afgelopen jaar voor de derde maal de BokkemBorrel gehouden. Op 30 november vond de
derde – zeer goed bezochte – BokkemBorrel plaats. Duidelijk bleek de eerder gekozen vorm – updates
over zowel de boulevard als het havengebied – goed aan te slaan. Niet alleen was er een hoge opkomst
maar ook waren veel potentiële Muzee (bedrijfs)donateurs aanwezig. Daarnaast werden ook weer de
‘honderdplus’ donateurs uitgenodigd. Tijdens dit festijn werden de eerste Jeugddonateurs
gepresenteerd. Dit is een nieuwe groep binnen de donateursstichting namelijk
• jeugdigen die vallen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar en geen donateur zijn en
• worden (in de regel) opgegeven door ouders of grootouders, die wel donateur zijn
• als welkom cadeau voor dit jeugddonateurschap ontvangen de kind(eren) of kleinkind(eren)
als een slabbetje met het Scheveningse wapen (de drie haringen) en het logo van Muzee
Scheveningen. Voor de wat oudere kinderen wordt een kleinigheid ter beschikking gesteld.
Alle jeugddonateurs ontvangen op hun verjaardag een felicitatiekaart namens het bestuur van
de stichting.
Lidmaatschap kost € 10,00 per jaar. In 2016 werden 11 nieuwe jeugddonateurs ingeschreven.
Exposities en uitgaven
In 2016 zijn de volgende exposities en uitgaven mogelijk gemaakt vanuit donateursgelden: de
nieuwsbrieven voor donateurs en de tentoonstellingen ‘Romeinse Kust’ (start in 2017), : ’De Sleep,
Honderdjaar scheepsbouw en scheepsreparatie 1905 – 2005’, ‘Honderd jaar Nieuwe Badkapel’,
‘Muzee duikt in Depot’.
Publicaties
In 2016 verscheen nr. 20 in de Historische Reeks over “de Sleep’ waar de donateur stichting een
belangrijker financiële bijdrage aan heeft geleverd.

Ledenadministratie en financieel verslag
In het afgelopen jaar is het donateurenbestand verder bijgewerkt en opgeschoond. Het nieuwe
ledenadministratiesysteem biedt de mogelijkheid om meer rechtstreeks de donateurs te benaderen en
informatie over toekomstige leden toe te voegen. Ook kan de stichting zelfstandig rapporteren en
voldoen aan de eisen van transparantie. Verder zijn linken gelegd en uitgebreid met de website en het
online aanmelden van nieuwe donateurs en bedrijfsdonateurs.
Per 31 december 2016 telde het ledenbestand 993 donateurs, 11 jeugddonateurs en 80
bedrijfsdonateurs.

