
STICHTING VRIENDEN VAN HET BELASTING & DOUANE MUSEUM 
 
JAARVERSLAG 2022 
 
ALGEMEEN 
 
Gelukkig heeft corona in 2022, in tegenstelling tot de 2 voorafgaande jaren, slechts een 
beperkte rol gespeeld in het reilen en zeilen van ons museum en onze Vriendenclub. Er zijn 
door het museum 3 tentoonstellingen georganiseerd: Belast Koloniaal Verleden, Douane 425 
jaar en Dierbare Goederen. Aan de tot standkoming van al deze 3 tentoonstellingen hebben 
de Vrienden een bijdrage geleverd. We hebben op 17 december 2022 een succesvolle 
Vriendenmiddag kunnen organiseren - die in het licht stond van de 2 laatstgenoemde 
tentoonstellingen - waarbij zo’n 30 Vrienden en aanhang aanwezig waren. Onze financiële 
positie is nog steeds prima maar helaas is het aantal Vrienden weer gedaald. 
 
VRIENDEN 
 
Aan het einde van 2021 hadden we 300 Vrienden, aan het einde van 2022 waren dat er 250. 
Een voor het bestuur helaas tot nu toe niet te keren trend. 
 
FINANCIEN 
 
De financiële positie van de Vrienden is gezond. De reserve is, door de bijdragen van de 
Vrienden aan de tentoonstellingen van het museum, gedaald van € 79.542,88 eind 2021 
naar € 68.491,97 eind 2022. De Vrienden hebben € 8.108,84 bijgedragen en de sponsoren 
€11.150,00. Ook dit jaar is een bijdrage van € 50.000,00 van NN Insurance ontvangen, 
bestemd voor de in het voorjaar van 2023 te openen tentoonstelling Geldlab. Voor Geldlab 
hebben we een bestemmingsreserve vastgelegd van € 52.158,00. 
 
De bijlage bij dit jaarverslag bevat onze gehele financiële verantwoording over 2022. 
 
ACTIVITEITEN TER ONDERSTEUNING VAN HET MUSEUM 
 
In 2022 hebben de Vrienden 3 tentoonstellingen met een stevige bijdrage ondersteund. 
 
In het voorjaar is de tentoonstelling Belast Koloniaal Verleden geopend, waarbij de Vrienden 
het daarvoor speciaal gemaakte kunstwerk van Martinus Papilya hebben gefinancierd ten 
belope van € 11.071,00. 
 
Aan het einde van 2022 zijn 2 tentoonstellingen tot stand gebracht, waarbij de Vrienden een 
bijdrage hebben geleverd.  
 
Voor de tentoonstelling Dierbare Goederen – over de bestrijding door de douane van illegale 
handel in beschermde dieren - hebben wij € 6262,00 bijgedragen voor 4 tv-schermen en de 
installatie daarvan. 
 



Voor de tentoonstelling Douane 425 jaar hebben wij de restauratie en de installatie van een 
schilderij uit de 18de eeuw van Dirk Kuipers gefinancierd. Hiermee was een bedrag gemoeid 
van € 10.110,00. Dit schilderij “Havengezicht te Dordrecht” toont een tafereel aan de kade, 
met centraal op het doek een ambtenaar van de toenmalige Dienst Convooien & Licenten, 
de voorloper van de Douane. 
 
BESTUUR 
 
In 2022 hebben wij afscheid genomen van 2 bestuursleden. Hans Bakker is na 12 jaar 
bestuurslidmaatschap in het begin van het jaar gestopt. Gemma Coumans is aan het eind 
van het jaar na 6 jaar gestopt. 
 
Per eind van 2022 bestond het bestuur uit de volgende leden: Rinus Schillemans (voorzitter), 
Jan Hermans (secretaris), John van Grinsven (penningmeester) en Nils van Gennip lid. 
 
DANK 
 
Het bestuur dankt alle Vrienden voor hun steun in 2022. Ook dank aan alle andere 
betrokkenen bij onze stichting, waaronder uiteraard onze sponsoren en alle medewerkers 
en het bestuur van de museumstichting. 
 
 
 
 


