
St
ra

a
tg

ra
s 

27
 [1

–2
] 2

01
5 

26

Het bestuur van de Stichting Vrienden 
van het Natuurhistorisch Museum 

Rotterdam kwam zesmaal in vergadering 
bijeen in 2014. Naast bespreking van 
de gebruikelijke agendapunten, werden 
ook door uw bestuur de eerste schetsen 
getekend om meer vrienden en sponso-
ren voor Het Natuurhistorisch te werven 
en om een zinvolle invulling te geven 
aan het donateurs- en sponsorschap. 
Daarnaast gaven wij acte de préséance 
bij zoveel mogelijk openingen en fes-
tiviteiten van ons museum. Tijdens die 
gelegenheden gaf uw bestuur een korte 
en wervende introductie van de Stichting 
om meer Vrienden te werven. Tijdens de 
Museumnacht 2014 werden de bezoe-
kers na binnenkomst zelfs direct gelokt 
naar de computers waarop het inschrij-
vingsformulier al stond geopend.

Vriendenmiddag
Andere hoogtepunten waren de opening 
van het nieuwe Museumlokaal en de 
tentoonstelling Pure Veerkracht. Dit 
zijn grote projecten waar de Vrienden 
fi nancieel aan hebben bijgedragen. 
Om het gereedkomen hiervan te 
vieren werd op 13 december 2014 de 
Vriendenmiddag georganiseerd voor onze 
begunstigers met hun (klein)kinderen. 
De Vrienden werden verwelkomd in het 
vernieuwde Museumlokaal en kregen een 
toelichting op het tot stand komen 

van het project en op de inhoud van 
de tentoonstelling. Daarnaast werden 
exclusieve rondleidingen gegeven over 
de tentoonstelling ‘Pure Veerkracht - de 
stad is ook natuur’ door Kees Moeliker 
en werd de prachtige schelpencollectie 
van het museum door Frans Slieker 
getoond en toegelicht. Deze laatste 
collectie is niet toegankelijk voor 
bezoekers en wij waren blij onze 
Vrienden iets extra’s te kunnen tonen. 
De dag werd afgesloten met de opening 
van de tentoonstelling ‘Endangered 
- bedreigde dieren in ijs’ met foto’s 
van Erik Hijweege. Eregast en spreker 
was de bekende reisboekenschrijver 
Redmond O’Hanlon. Vele Vrienden 
lieten deze kans niet onbenut om een 
boek te laten signeren of een selfi e 
te maken met de ‘witbebakkebaarde’ 
beroemdheid.

Donaties
De donaties werden ontvangen van 170 
donateurs. Het aantal donateurs bleef 
stabiel (dank aan onze harde kern) en 
hun bijdrage was iets genereuzer dan 
in 2013. De rente-inkomsten vielen door 
de dalende rente veel lager uit dan 
vorig jaar. Bij deze lage rentestanden 
zijn we des te meer afhankelijk van de 
bijdragen van donateurs en sponsoren. 
De bijdragen blijven belangrijk om de 
collectie te kunnen onderhouden en 
tentoonstellingen te blijven vernieuwen en 
ontwikkelen. In 2014 hebben de Vrienden 
bijdragen geleverd aan de inrichting van 
het Museumlokaal ( € 30.790,-) en aan 
de tentoonstelling Pure Veerkracht 
(€ 50.000,-). Om de liquiditeitspositie van 
Het Natuurhistorisch te verruimen hebben 
de Vrienden in 2011 een lening van 
€ 60.000,- ter beschikking gesteld 
voor de periode van ruim 3 jaar. 
Deze is eind 2014 geheel afgelost. F 

Balans per 31 december 2014
______________________________________________________________________________________________________________________________

Liquide middelen € 370.596 Eigen Vermogen € 373.790
Debiteuren €     3.216 Crediteuren €          22

€ 373.812 € 373.812

Verlies- en Winstrekening 2014
______________________________________________________________________________________________________________________________

Opbrengsten Kosten
Donaties €    7.549 Sponsoring museum €  80.790
Ontvangen rente €    3.272 Diverse kosten €       108

Verlies €  70.077-/-
€ 10.821 € 10.821

G  Redmond O’Hanlon opende de tentoonstelling 

‘Endangered’. (Jeannette Schoonderbeek) 
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G  Tijdens de Vriendenmiddag leidde honorair-   

    conservator Frans Slieker rond in het schelpen-

    depot. (Jeannette Schoonderbeek)

Vrienden

Tabel 1  Stichting Vrienden van Het Natuurhistorisch: verantwoording over 2014.


