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D

e huidige Stichting Vrienden van
het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam (een samenvoeging van
de oude verenigingen en stichtingen,
betrokken bij het Natuurhistorisch
Museum) is op stoom. We hebben
een goed 2010 achter de rug en veel
plannen voor dit jaar. Wat speelt zich
af bij de Stichting Vrienden? Wat is de
rol van de Stichting bij het museum
en hoe worden de donaties besteed?
Het bestuur stelt zich voor dat u, als
trouwe vriend, daar benieuwd naar
bent. Hier treft u dan ook onze jaarlijkse kroniek aan. Met een beknopt
verslag van het afgelopen jaar, de
jaarcijfers, een vooruitblik op 2011
en de wisselingen van de wacht. Veel
leesplezier. En misschien inspireert
het u om nieuwe Vrienden voor het
museum te werven!

behorende kabinetten om de explosief
gegroeide insectencollectie op museale
wijze te bewaren. Ook ontvingen wij
De activiteiten van de Stichting
bericht dat de Stichting Vrienden is
Vrienden van het Natuurhistorisch
begunstigd in de nalatenschap van de
Museum spelen zich af buiten de
publiciteit; in de media zult u ons niet heer J.G.B. (Jan) Nieuwenhuis, malacoloog en collectiebeheerder van het
aantreffen. Dat laten wij van harte
over aan het museum zelf. Het was af- eerste uur. Dit behelst niet alleen een
gelopen jaar weer genieten in de krant financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden, maar ook een omvangen op de radio- en televisiezenders als
rijke en bijzondere schelpencollectie,
het museum weer een mediagenieke
alsmede een waardevolle bibliotheek
nieuwe aanwinst toonde. Bent u als
trouwe Vriend dan ook zo trots op uw die inmiddels aan het museum zijn
overgedragen.
museum? Wij wel! In 2010 is door u,
Voor 2011 heeft het bestuur het langals Vriend en trouwe donateur weer
verwachte en vrolijke dagje uit gepland
een aantal zaken gerealiseerd waar
met de Vrienden. Op zondag 17 april
geen andere middelen voorhanden
2011 ontvangen wij u (en uw partner!)
waren.
graag in het museum en zullen wij
Zo financierden wij bijvoorbeeld de
aanschaf van 120 insectendozen en bij- erop uit trekken naar FutureLand op de
Maasvlakte, nu het
nieuwste stukje NeD Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam derland,
maar ooit
Situatie per 31 december 2010 (voorlopige cijfers)
bevolkt door mammoeten. We krijgen
Eigen vermogen
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aldaar een persoonlijke inleiding en
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ontvangen. Zo niet
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G De dankzij de Vrienden aangeschafte insectenladekasten zijn reeds in gebruikgenomen in het depot
aan de Robert Fruinstraat. (Jaap van Leeuwen)

stuur dit jaar het initiatief nemen
de Vriendenbesturen van de overige
Natuurhistorische musea in Nederland te ontmoeten. Wellicht dat in
de toekomst mooie gezamenlijke
activiteiten mogelijk zijn.

Bestuurswisselingen

Last but not least, de wisselingen van
de wacht in het bestuur. De taken van
de penningmeester zijn (al geruime
tijd) voortvarend overgenomen door
Dorine Gillhaus. Graag danken
wij Henk de Jong voor zijn jarenlange onvermoeibare inzet voor het
Vriendenbestuur en zijn nauwkeurige
financiële beheer. Ook heeft Peter Milders inmiddels het Vriendenbestuur
verlaten. Sinds 2005 was hij onze
onverschrokken secretaris. Ook hem
willen wij van harte bedanken voor
zijn inzet. Gelukkig blijven beide heren nauw betrokken bij het museum.
Peter als redacteur van Straatgras en
bestuurslid van de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam; Henk
als collectiebeheerder.
En zo bent u weer op de hoogte
van de bezigheden van uw Vriendenbestuur. Wij danken u voor uw
niet-aflatende steun aan het museum
en graag behouden wij u als Vriend.
De Dikke Van Dale verwoordt het als
volgt: ‘vriend: persoon waarmee men
door gevoelens van genegenheid is
verbonden’. Wij voelen genegenheid
voor uw betrokkenheid en ontmoeten
u graag op 17 april! F

