
 
 

Jaarverslag Stichting Donateurs Muzee Scheveningen 2021 
  

Muzee heeft veel trouwe donateurs, of het nu bedrijfs-, jeugd- of ‘gewone’ donateurs zijn. 
Dankzij de bijdragen van deze donateurs kunnen wij, de SDMS, Muzee financieel helpen bij 

het organiseren van  exposities, de uitgaves in de Historische Reeks en wat er nog meer nodig 

is. 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), bestond in 2021 uit 

Jan Nelisse (voorzitter), Cees Los (penningmeester) en Willemien de Vlieger-Moll 

(secretaris).  

 

Bestuur  

In 2021 kwam het bestuur tien keer in vergadering bij elkaar. Daarnaast werd veel overlegd 

via de mail, per WhatsApp en telefonisch. Tevens namen wij regelmatig deel aan diverse 

overleggen met de directie, bestuursleden van Muzee Scheveningen of adviseurs.  

 

Verslaglegging  

Het afgelopen jaar was wederom een bijzonder jaar, door de gedwongen sluitingen i.v.m. 

Corona. Juist daardoor zijn wij betrokken bij allerlei plannen van Muzee; een nieuw 
computersysteem voor de kassa bij de ontvangstbalie, een nieuw logo voor Muzee en ook 

voor de SDMS. Er zijn veel ideeën gespuid, niet alles is aangenomen of we denken er nog 

over na.  

Bij de vergadering van eind september 2021 zaten de voorgestelde nieuwe bestuursleden, 

Nicole Vrolijk en Maarten de Graaf, al bij. Met elkaar hebben wij tot mei 2022 een groot 

bestuur gevormd zodat de overdracht goed kon verlopen.  

 

Exposities en uitgaven  

De SDMS heeft bijgedragen aan de tentoonstelling Vissermannen.  

Naast de ingekomen bedragen van de diverse donateurs ontvangen wij ook bijdragen van 

diverse fondsen en de zogenoemde ‘100+-club’, particulieren die meer dan honderd euro 

bijdragen. Zij allen ontvangen een handgeschreven bedankbrief.  

 

Aantallen donateurs in 2021 

Per 31 december 2021 telde het ledenbestand 788 donateurs, 39 jeugddonateurs en 62 

bedrijfsdonateurs.  

  

 

Den Haag, mei 2022 

Willemien de Vlieger-Moll, secretaris 

 

 


