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Het jaar 2015 was voor het bestuur 
van de Stichting Vrienden van het 

Natuurhistorisch Museum Rotterdam een 
wat rustiger jaar. Een jaar waarin ook wij 
ons, na de roerige museumjaren hiervoor, 
konden bezinnen op de toekomst.

Vergaderen
Het bestuur kwam zesmaal in vergadering 
bijeen. Het bestuur heeft daarbij plannen 
gesmeed om het gewaardeerde vrienden-
bestand te behouden en zo mogelijk uit te 
breiden. De plannen om het vermogen op 
peil te houden, en zo het museum te kun-
nen blijven steunen, zullen in 2016 nader 
worden uitgewerkt. Daarnaast werd met 
het bestuur van Het Natuurhistorisch twee-
maal vergaderd, in goede harmonie.

Activiteiten
De leden van ons bestuur waren zoals 
gebruikelijk  bij zoveel mogelijk openingen 
en festiviteiten van het museum aanwezig. 
Niet alleen voor de mooie exposities en 
de gezelligheid. Tijdens die gelegenheden 
werd soms een korte, wervende introductie 
van ‘de vrienden’ gegeven.Tijdens het 
feestelijk afscheid van Jelle Reumer werd 
de bundel van zijn columns uit Straatgras 
gepresenteerd (Van Ravesteyn 2015). 
Dit fraaie boekje, ‘De kunstknie van mijn 
vader’, werd uitgereikt aan alle gasten 
en toegezonden aan alle vrienden. Als 
blijvende herinnering aan de bijzondere 

directeur die Het Natuurhistorisch maakte 
tot wat het is. 

Inkomsten
We ontvingen donaties van 177 donateurs, 
waarvoor wij dankbaar zijn. Het aantal 
donateurs bleef daarmee ongeveer gelijk 
met 2014 (Gillhaus & Schoonderbeek 
2015). De rente-inkomsten zijn - zoals bij 
iedereen - laag. Bij deze lage rentestanden 
zijn we des te meer afhankelijk van de 
inbreng van donateurs en sponsoren. 
De bijdragen blijven belangrijk om de 
collectie te kunnen onderhouden en tentoon-
stellingen te blijven vernieuwen en ontwik-
kelen. Het vriendenbestuur maakt plannen 
om het donatievolume te vergroten. 

Bijdragen
Wat betreft de bijdragen aan Het 
Natuurhistorisch was het een rustig jaar 

voor de vrienden. Er is enkel aan de ver-
betering van de akoestiek van het museum-
lokaal en de aanschaf van een handboek 
bijgedragen. Daardoor hebben we ruim 
zesduizend euro opzij kunnen zetten voor 
projecten in de komende jaren. De finan-
ciële verantwoording over 2015 gelieve u 
gewoontetrouw hieronder aan te treffen.

Het Bestuur van de Vrienden is verheugd 
over de zonnige toekomst van ons museum 
en heeft zin in 2016. We zien u in het 
museum. F
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Balans per 31 december 2015
______________________________________________________________________________________________________________________________

Liquide middelen € 378.303 Eigen Vermogen € 373.790
Debiteuren €     1.938 Resultaat 2015 €     6.427

€ 380.241 Crediteuren €          24
€ 380.241

Verlies- en Winstrekening 2015
______________________________________________________________________________________________________________________________

Opbrengsten Kosten
Donaties €    7.725 Sponsoring museum €     3.313
Ontvangen rente €    3.380 Diverse kosten €     1.366

Winst €     6.426
€ 11.105 €   11.105

Jaarverslag 2015
Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Dorine Gillhaus  [penningmeester, Stichting Vrienden van Het Natuurhistorisch]

Jeannette Schoonderbeek  [secretaris, Stichting Vrienden van Het Natuurhistorisch; vrienden@hetnatuurhistorisch.nl]

G  Dankzij de steun van 'De Vrienden' kan Het Natuurhistorisch de collectie aan het publiek tonen.  

Vrienden


