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Muzee Scheveningen heeft veel trouwe particuliere- en bedrijfsdonateurs. Dankzij de SDMS kan 
Muzee exposities organiseren en publicaties uitgeven. De donateurs vormen een stevig draagvlak 
onder 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 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 en nieuwe donateurs aan te trekken. 
 
Verslaglegging  
In 2018 kwam het bestuur van de donateursstichting tien keer in vergadering bijeen. Evenals de 
voorafgaande jaren heeft de Stichting Donateurs Muzee Scheveningen dit jaar naast de begrote 
bijdragen extra fondsen aan Muzee beschikbaar gesteld, bestemd voor uitgaven en investeringen. 
 
Tentoonstellingen en uitgaven 
In 2018 verscheen het boek ´Welkom aan de kust´ van de hand van Danny Verbaan. De SDMS heeft 
aan het boek en de bijbehorende tentoonstelling, ´ In touw voor de toerist. Tweehonderd jaar werken 
in de badplaats´ een grote bijdrage gegeven. Tegelijkertijd met de tentoonstelling over Max 
Liebermann in het Gemeentemuseum organiseerde bestuurslid Willemien de Vlieger in Muzee een 
presentatie rondom een ets van nettenboetsters van dezelfde kunstenaar. Hierbij verscheen een 
tekstboekje. Tentoonstelling en tekstboekje werden gesponsord door SDMS.  
Het bestuur van de SDMS heeft het initiatief genomen tot het organiseren van een taxatie dag van het 
Venduehuis in Muzee. Tijdens deze dag presenteerde de SDMS zich.  
 
De SDMS heeft voor zichzelf mooie banieren laten maken zodat onze aanwezigheid bij evenementen 
duidelijk te zien is. Tevens zijn drie vlaggenpalen met banieren met het logo Muzee Scheveningen 
gefinancierd, deze staan op de stoep voor het museum.   
 
Ledenadministratie en financieel verslag  
In het afgelopen jaar is het donateursbestand 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. 
 
Kerstland en Scheveningse dag 
Op beide evenementen was het bestuur van de Stichting Donateurs Muzee Scheveningen met 
een stand aanwezig. Nieuwe donateurs hebben zich ingeschreven, waaronder veel 
jeugddonateurs.  
 
Per 31 december 2018 telde het ledenbestand 968 donateurs, 38 jeugddonateurs en 68 
bedrijfsdonateurs.  
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