
 
 

 

 
JAARVERSLAG 2021 

STICHTING VRIENDEN VAN MESDAG 
 
 

Doelstelling 
 
De Stichting Vrienden van Mesdag heeft ten doel het in stand houden van en het 
verspreiden van kennis over het erfgoed van Hendrik Willem Mesdag en zijn echtgenote 
Sientje Mesdag – van Houten, De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven en 
verkrijgen van fondsen, legaten, subsidies, giften, et cetera en door het organiseren van 
activiteiten zoals lezingen en exposities bij Museum Panorama Mesdag (op de Zeestraat 65) 
of De Mesdag Collectie (Laan van Meerdervoort 7F) in Den Haag. 
 
Financiële gegevens en financieringen 
 
Bank: Rabobank, rekening NL83RABO 0309 3533 86. 
Fiscaalnummer: 822015547, dossiernummer 75930. 
Kamer van Koophandel nummer: 27371571. 
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) nummer: 
822015547 
ANBI status: De Stichting heeft met dagtekening van 10 november 2010 een beschikking 
ontvangen van de belastingdienst op grond waarvan zij met ingang van haar 
oprichtingsdatum van 12 februari 2010 wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling of ‘ANBI’. Als gevolg hiervan zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de 
belasting en vrijgesteld van schenkingsrecht. In 2021 heeft geen van onze vrienden gebruik 
gemaakt van deze faciliteit door een vijfjarige schenking aan te gaan. 
 
Vrienden kunnen kiezen voor een enkel lidmaatschap van 50 euro per jaar of voor een duo 
lidmaatschap van 75 euro per jaar. 
In 2021 hadden we ongeveer 150 betalende vrienden  
In totaal hebben we 10.525,00 Euro ontvangen van onze vrienden (iets minder dan in 2020 
aangezien we dit jaar geen verzoek tot een extra bijdrage deden).    
 
  



 
 

 

Balans en Staat van Baten en Lasten 2021: 
 

 
 
 
Op 13/2/2019 is besloten door het Bestuur dat aanvragen door Museum Panorama Mesdag 
voor 50% uit het Fonds MPM wordt vergoed en de rest uit het vrije vermogen (kapitaal). 
 
Tijdens dit bijzondere jubileumjaar is er een aanvraag ontvangen en gehonoreerd van het 
Museum Panorama Mesdag om een bijdrage van 20.000 euro te leveren aan de publicatie 
(in de vorm van een prachtig boek), samengesteld ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan 
van het Museum Panorama Mesdag. 
  

Balans ultimo jaar

Activa Passiva

Saldo bank 41.036            

Fonds Museum Panorama Mesdag 19.625               

Kapitaal 21.411               

Totaal 41.036            41.036               

mutatie -9.910            

Staat van Baten en Lasten 

Baten Lasten

Vrienden 10.525            

Rente -                  

Overige inkomsten -                  

Bankkosten 205                     

Administratie 42                        

Diversen -                      

VVV bonnen vrijwilligers -                      

Bijeenkomsten Vrienden 188                     

Bijdrage Museum Panorama Mesdag 20.000               

Bijdrage De Mesdag Collectie

Totaal 10.525            20.435               

Resultaat lopend boekjaar -9.910            
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Activiteiten 
 
Vanwege de geldende Corona maatregelen zijn de musea een groot deel van het jaar 
gesloten of zeer beperkt open geweest. Gemaximeerde bezoekersaantallen en 
openingstijden hebben ertoe geleid dat er vrijwel geen activiteiten konden worden 
georganiseerd.  
Uiteindelijk zijn er toch twee activiteiten gehouden: 
 

• 27 augustus een rondleiding in twee kleine groepen langs de 

tentoonstellingen “Sara Vrugt, 100.000 bomen en een bos van draad” en 

“Schilders van het Panorama”, beiden in Museum Panorama Mesdag. Daarna 

een ontvangst in tuin van De Mesdag Collectie.  

• 25 november een evenement rondom de tentoonstelling “Time & Tide” van 

Siebe Swart. 

 
Bestuur 
 
Per 31 december 2021 was het bestuur van de Stichting Vrienden van Mesdag  
als volgt samengesteld: 
 
Alexander W. Beelaerts van Blokland – voorzitter 
Adriaan Dedel – secretaris   
Jacqueline Hazewinkel – penningmeester 
Jacobien Muntz – Beekhuis – lid   
 
 
Opgesteld op 31 januari 2022 door 
Jacqueline Hazewinkel, penningmeester 
Adriaan Dedel, secretaris 


