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Het afgelopen jaar was wederom heel succesvol voor het 91 jarige Brandweermuseum 
Wassenaar. In totaal maakten bijna 3500 mensen kennis met ons museum. Daarvan kwamen 
er 2952 naar het museum en daar buiten werden er nog eens 525 bereikt.  
Het aantal vrijwilligers nam weer wat toe, ook met Engelssprekenden. 
De extra informatie in het museum is, dankzij een bijdrage van onze Stichting aan het project 
“Tekst en Beeld” uitgebreid met een aanraakscherm en met een groot scherm voor bewegend 
beeld. 
 
Naast de min of meer vast activiteiten, zoals de viering van de verjaardag van Jan van der 
Heijden, de deelname aan de Open Monumentendag en de Kerstkindermiddag , waren er 
in 2015 waren vier bijzondere tentoonstellingen:  
Brandweer in 150 jaar kinderboeken van uitgeverij  Kluitman; 
Rieten daken, brand en brandbestrijding;  
“Brandweermensen uit de krant geknipt en 
Brandweer in de Londense Blitz. Deze laatste werd geopend door de ambassadeur van het  
Verenigd  Koninkrijk. 
Als bestuur vergaderden we vier keer, waarbij het in goede staat behouden van ons historisch 
materiaal en vooral het aangekondigde afscheid van de coördinator van ons museum veel 
aandacht vroegen. 
 
Wat gaan we in 2016 doen? 
Ook in 2016 en later willen we een actief museum zijn en blijven, dat de moeite waard is voor 
Wassenaarders en voor vele anderen in de regio. Daarbij zullen wij het zonder onze 
coördinator Kees Plaisier moeten doen. Wij prijzen ons gelukkig dat enkele enthousiaste 
mensen het stokje van Kees over willen nemen om ons museum ook in de komende jaren 
vitaal en actief te houden om ons mooie erfgoed tot leven te brengen. 
 
Tenslotte maken wij u erop attent dat onze stichting de Culturele ANBI-status heeft.  
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. 
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift 
aftrekken. Het fiscaal nummer van onze stichting is 8038.99.075. 
Wij zien uw bijdrage met belangstelling tegemoet. 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Stichting Vrienden 
van het Brandweermuseum Wassenaar, 
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