Stichting Collectie Militaire Traditie

Jaarverslag 2016

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER
Geachte donateurs,
Het is mij een groot genoegen u namens het bestuur van de Stichting Collectie Militaire Traditie het jaarverslag
2016 te presenteren. Het afgelopen jaar zijn veel zaken veranderd maar ook gerealiseerd. In het onderstaand
jaarverslag komt een en ander uitvoerig aan de orde. Het is mede door uw financiële en/of fysieke steun, dat wij
konden blijven doorwerken aan het realiseren van onze museumdoelstellingen. Heel veel dank daarvoor. Veel
dank gaat ook uit naar de naaste medewerkers en vrijwilligers die een flink deel van hun vrije tijd hebben
besteed aan het opknappen van en het runnen van het museum. We hopen dat we ook in de komende jaren op uw
aller steun mogen blijven rekenen.
Henk Bresser
Voorzitter a.i.
INLEIDING
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de gebeurtenissen die in 2016 voor ons museum van belang zijn
geweest.
Bij het jaarverslag hebben we net als andere keren ook het financieel verslag gevoegd. U vindt dus naast de Staat
van Baten en Lasten ook de Balans per 31 december 2016.
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HET BESTUUR
Veranderingen
In 2016 zijn wederom twee bestuursleden afgetreden. De heren A. Wijnand en J. Marchal zijn teruggetreden. Het
bestuur heeft daarna besloten met de huidige 5 bestuursleden alle bestuursfuncties in te vullen en het eerder
vastgestelde beleid te blijven uitdragen. Ze weet zich gedragen door goede vrijwilligers, die zich bezighouden
met belettering, opstelling en inhoud van de expositie.
HET MUSEUMGEBOUW
Expositieruimten
Bouwtechnisch zijn de expositieruimten nu voor elkaar. De volgende stap is het inrichten ervan. Teksten moeten
worden aangepast en uniformen onderhouden.
Door ons contract met de reclassering ontvangen we van die zijde steun in de vorm van extra handen.
Besloten is om in 2017 mee te doen met NL Doet. Naast gelden voor materialen zullen vrijwilligers van buiten
ons helpen. Na intekening, zullen zij schilderen en onderhoud aan de collectie gaan uitvoeren.
Wisseltentoonstellingen
Na de wisseltentoonstelling over Waterloo werd de ruimte in april ingericht met een grote hoeveelheid militaire
emblemen uit de privécollectie van dhr. W.M.H. van der Flier. Bij de opening van deze collectie op 23 april was
een groep van 16 personen aanwezig.
Eind 2016 is de wisseltentoonstelling over de Eerste wereldoorlog ingericht. Deze tentoonstelling bestaat voor
het grootste gedeelte uit ansichtkaarten uit de privé collectie van enkele bestuursleden. Het is treffend wat er op
die ansichtkaarten stond. Nu zou dat waarschijnlijk niet meer kunnen.
Toekomstplannen
Zoals uit de financiële gegevens blijkt is 2016 met een positief saldo afgesloten. Ons doel voor de komende jaren
is, naast het inrichten van een goede vaste expositie en wisselexposities, de bouw van een depot op ons
achterterrein. Veel voordelen zijn er verbonden aan het hebben van een depot op de museumlocatie. Geen
reistijden en kosten om werkzaamheden daar te verrichten. Maar ook kan de inventaris beter bijgehouden en
verzorgd worden.
Een deel van de benodigde middelen hebben we al bijeengebracht en we zoeken nog naar sponsors. Elders leest
u daarover meer. Vergunningtechnisch zijn er geen bezwaren om binnen het bestemmingsplan te kunnen gaan
bouwen.
SCHENKINGEN
Ook dit jaar hebben velen met schenkingen de weg naar het museum gevonden. De meeste daarvan zijn in depot
gezet. Enkele zaken hebben in de vaste expositie een plekje gekregen.
KONINGSDAG 2016
Met vrijwilligers is er deze dag een grote inspanning geleverd door het museum vanaf 09:00 uur voor
bezichtiging open te stellen. Tevens werd een kraam voor het pand bemand. Overtollige boeken en overige zaken
werden door vrijwilligers ingebracht en ten behoeve van het museum verkocht. De opbrengst was bijna € 300,00.
Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers Joke en Huub, Koos, John, Louis en Stan.
BEZOEKERS
Het aantal bezoekers bedroeg in 2016 in totaal 1950 personen.

2

MEDEWERKERS
Onze medewerkers zijn nog steeds enthousiast. Uit de groep vrijwilligers komen goede ideeën waar het bestuur
mee verder kan. In de toekomst willen we de baliemedewerkers meer handvatten geven om bezoekers rond te
kunnen leiden. Op de dinsdagavonden is gewoonlijk een groepje van 6 personen aan het werk. Deels om te
klussen en deels om met de collectie bezig te zijn. Dit gaat in goede harmonie en er zijn op die avond altijd
mensen in het museum.
Om meer daadkracht te hebben op de dinsdagen zoeken we nog naar klussers die ons willen versterken.
De afgelopen tijd zijn onze vrijwilligers Ruud Geluk en Gijsbert van Maanen langdurig uitgeschakeld geweest.
Momenteel zijn beide voorzichtig aan de beterende hand. We hopen dat hun herstel voorspoedig zal zijn en dat
we hen in de toekomst weer in ons museum kunnen verwelkomen.
DONATEURS
Donateursdag
In het kader van de Eerste Wereldoorlog is er met vrijwilligers en donateurs een reis gemaakt naar Ieper en
omgeving. Onze historicus René van Duist heeft op de woensdag vooraf aan de donateursdag een inleiding
verzorgd. Daarna heeft de reis van interessante commentaren voorzien, zodat de deelnemers niet alleen moe,
maar voldaan en goed geïnformeerd naar huis gingen.
Door verschillende oorzaken is het aantal donateurs gedaald. Het blijft moeilijk om nieuwe donateurs aan het
museum te binden. In 2017 zal daarom gezocht worden naar een nieuwe benadering. Sociale media zullen van
deze benadering deel uit gaan maken.
PERS EN PUBLICITEIT
In 2016 is vier keer onze nieuwsbrief 'De Schildwacht' verschenen. Over alle wisseltentoonstellingen zijn
artikelen in de plaatselijke huis-aan-huisbladen geplaatst. Via de website zijn ook belangstellenden van buiten de
regio van de activiteiten van het museum op de hoogte gebracht.
Een overzicht van de namen van onze donateurs en schenkers wordt niet meer op de website getoond. Dit
in verband met de nieuwe privacyregels. Wel vindt u ons financieel overzicht op
onze website.
Mocht u er prijs op stellen deze gegevens toch op papier te hebben, dan kunt u ons daar schriftelijk van op de
hoogte stellen.
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