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Het eerste volledige boekjaar van 
de Stichting Vrienden van het 

Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
zit erop. Medio 2008 werd de stich-
ting opgericht, als opvolger van de 
Vereniging Natuurmuseum Rotterdam 
en de Stichting Ondersteuningsfonds 
Natuurmuseum Rotterdam.

Bestuur en vermogen
Het vermogen van deze beide voor-
gangers werd in de Stichting Vrienden 
samengevoegd en er werden nieuwe 
bestuursleden gezocht en gevonden. 
Leidraad bij het zoeken van nieuwe 
bestuursleden was vooral een grote 
diversiteit in maatschappelijke ach-
tergrond van die bestuursleden. En 
daarin zijn we aardig geslaagd: het 
middelbaar onderwijs, de medische 
wereld, het bankwezen, het bedrijfs-
leven en - uiteraard - de natuurhisto-
rische wereld zijn in het bestuur ver-
tegenwoordigd. Het voordeel van een 
dergelijke samenstelling is dat ieder 
bestuurslid gemakkelijk toegang heeft 
tot zijn eigen professionele achterban. 
Doel van de Stichting Vrienden is het 
financieel ondersteunen van bijzon-
dere activiteiten of aankopen van het 
museum. Het jaar 2008 begon voor 
de Stichting meteen met de kredietcri-
sis. In tegenstelling tot de verwachting, 
bood dit echter mooie kansen: op 
spaardeposito’s werden rentes betaald 
die eerder niet voor mogelijk gehou-
den werden. Door snel handelen heeft 
dit de Stichting in 2009 een mooi 
bedrag opgeleverd. In het staatje op 

deze pagina is een overzicht te zien 
van het vermogen van de Stichting en 
van de uitgaven en opbrengsten over 
het afgelopen jaar. 

Ondersteuning
Natuurlijk is de Stichting haar doel 
niet uit het oog verloren en heeft een 
aantal zaken financieel gesteund. 
Allereerst was dat de verhuizing van 
de kwetsbare insectencollectie van 
het museum naar de geklimatiseerde, 
nieuwe depotruimte aan de Robert 
Fruinstraat. Ook werd het transport 
van de nieuw verworven vlinder-
collectie Kazenbroot van Oss, de 
woonplaats van de gulle gever, naar 
de Robert Fruinstraat betaald. En 
onlangs heeft de Stichting de biblio-
theek van het museum verrijkt het 

Handbook of the Mammals of the World, 
een serie gezaghebbende handboeken 
over zoogdieren, waarvan het eerste 
deel in 2009 verscheen. Dit deel werd 
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 16 
januari 2010 door voorzitter Paul de 
Beijer overhandigd aan directeur Jelle 
Reumer. In de volgende Straatgras 
verschijnt een recensie van dit boek. 

Meer contact
Natuurlijk mag niet vergeten worden 
dat die financiële ondersteuning al-
leen mogelijk is door de vele Vrien-
den. Maar Vrienden heb je nooit 
genoeg is het motto van het bestuur. 
De plannen zijn de komende tijd dan 
ook gericht op het uitbreiden van 
deze Vriendenschare. Om dit kracht 
bij te zetten wordt op dit moment een 
folder gemaakt die dit jaar op verschil-
lende manieren verspreid zal worden. 
Tegelijkertijd zal het bestuur dit jaar 
contact zoeken met de Vrienden. 
Tot nu toe is het contact tussen de 
Vrienden en het bestuur beperkt tot 
een bankafschrift en de toezending 
van een Vriendenkaart. Dat kan en 
moet persoonlijker vindt het bestuur. 
Daarom wordt er op dit moment ge-
sleuteld aan een interessante activiteit 
waarbij de Vrienden en het bestuur 
elkaar kunnen ontmoeten. Kortom, 
er wordt hard gewerkt aan uitbreiding 
van het aantal Vrienden en aan het 
organiseren van ontmoetingen met de 
reeds bestaande trouwe Vrienden. F

G Overhandiging van Handbook of the Mammals of the World. (Jaap van Leeuwen)

D Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam - Situatie per 31 december 2009

Eigen vermogen  € 407.539

D Verlies- en winstrekening 2009   

Opbrengsten   
donaties                €   3.937  
ontvangen rente   € 26.255  
      € 31.192 
Kosten   
sponsoring Museum  € 21.595  
Straatgras    €   2.156  
diverse kosten    €      375  
saldo     €  7.066  
      € 31.192 
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