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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 W.J. 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 en zodoende de 

dalende tendens in een stijgende om te zetten. 

 

Bestuur 

In 2017 is het bestuur (mede door de wijziging van secretariaat) 13 keer bijeen geweest. Uiteindelijk 

heeft mevrouw Willemien de Vlieger-Moll medio november 2017 het secretariaat overgenomen van 

de heer Hans Boin. Wij bedanken hem voor alle werkzaamheden.  

 

Verslaggeving 

In het verslagjaar is een begin gemaakt met het professionaliseren van de ingang van Muzee. Met de 

plaatselijke vlaggenleverancier en grafisch ontwerper van Muzee zijn enkele voorbeelden besproken 

die uiteindelijk moeten gaan leiden tot een aantrekkelijkere entree tot Muzee. 

 

Exposities en uitgaven 

In 2017 verscheen deel 21 van de Historische Reeks van Muzee Scheveningen, waarvan de bijdrage 

tot het produceren van het boekje volledig werd betaald door de Donateursstichting. 

Een bijdrage van meer dan 60% werd betaald aan de tentoonstelling ‘Romeinse Kust’, en voor de 

samenstelling van de tentoonstelling ‘Haringvisserij’ (doorlopend in 2018) werden de volledige 

productiekosten betaald.  

 

Voor het aanbrengen van UV-werende folie in de ramen van Muzee hebben de Stichting Donateurs en 

de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen bijgedragen. Daarnaast kwam een 

eenmalige gift van een niet onbelangrijke donateur.  

 

BokkemBorrel 

Op 23 oktober 2017 werd de BokkemBorrel voor bedrijfsdonateurs georganiseerd, waar zich weer een 

groot aantal belangstellenden voor had aangemeld en waar in totaal 74 bezoekers konden worden 

begroet. Wethouder Boudewijn Revis, binnen het college van b en w onder meer verantwoordelijk 

voor de gebiedsontwikkeling in Scheveningen-Bad en –Dorp, hield een wervend verhaal.  

 

Kerstland 

Ook dit keer was het bestuur van de Stichting Donateurs Muzee Scheveningen met een stand 

aanwezig. Vele nieuwe donateurs hebben zich ingeschreven. Het afhalen van het nieuwe boekje in de 

Historische Reeks, voor donateurs gratis, gaf veel reuring. Tevens werd een aantal nieuwe 

Jeugddonateurs geworven.  

 

Per 31 december 2017 telde het ledenbestand 987 donateurs, 27 jeugddonateurs en 71 

bedrijfsdonateurs. 

 


