Jaarverslag 2017
Van de voorzitter
2017 was een hectisch jaar. Door het vertrek van de conservator kwam er veel werk op de schouders
van de overige bestuursleden. Ondanks dat hebben we ons er manmoedig doorheen geslagen. Als ik
kijk naar de collectie, dan zie ik dat we ook daar aan het begin van het jaar eerst een paar stappen
achteruit hebben moeten zetten. Maar ook dat is opgelost en inmiddels gaat het op dat vlak weer
vooruit. Niet zo snel als we zouden willen, maar dat ligt aan het hoge ambitieniveau.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2017 vertelde ik dat we plannen hebben om een depot achter
ons museum te bouwen. De plannen om dat in 2017 te realiseren bleken niet haalbaar, maar het is
zeker niet van de agenda af.
De twee munitiebunkers op het defensieterrein in Ede moesten voor 1 januari 2018 leeg opgeleverd
worden. Veel tijd en energie is gaan zitten in het sorteren en transporten van de spullen die
bruikbaar zijn voor ons museum. En ook dit is gelukt.
Ten slotte kunnen we verheugd melden dat we een nieuwe voorzitter hebben gevonden in de
persoon van Jan-Pieter de Rooij. Ik wil u bedanken dat in ruim twee jaar uw voorzitter (ad interim)
mocht zijn.
Met hartelijke groet,
Henk Bresser
Het bestuur
Het bestuur is in 2017 niet gewijzigd. Wel zijn in december gesprekken geweest met Jan Pieter de
Rooij voor de vacante voorzittersfunctie. Hij was tot december 2017 de commandant van de Braam
van Houckgeestkazerne in Doorn. Wij mogen hem in februari 2018 als voorzitter van het bestuur
verwelkomen.
HET MUSEUMGEBOUW
Bouw depot
De in het vorige jaarverslag aangekondigde bouw van een nieuw is in 2017 even in de ijskast gezet.
Een directievoerder, die tijd en de mogelijkheid had om de bouw in goede banen te kunnen leiden,
werd ontbeerd. In 2018 zal de bouw weer op de agenda staan.
Expositie
De wisselexpositie over WOI werd vooralsnog gehandhaafd. Dit omdat de herdenking WOI nog loopt
tot november 2018, dus het thema bleef relevant. Daarnaast was de tijd hard nodig voor andere
zaken. Er zijn wel plannen gemaakt voor de komende wisselexpo’s, zoals de Militaire Muziek.
Doordat we een aanzienlijk aantal beeldbepalende vitrines moesten teruggeven aan de
bruikleengever, moest er het nodige heringericht worden, m.n. de ontvangstruimte en de Waterloozaal.

Verder zijn de nodige thema’s in de vaste expositie “op orde gebracht” w.o. eind 2017 de
Muziekhoek en de Marechaussee-hoek. In januari 2018 zal de muziekhoek worden heropend.
Met de uitwerking van Canon-thema’s zijn we tot nu toe alleen de voorbereidingen getroffen. Het
vervolg verwachten wij in 2018 af te maken.
Een begin is gemaakt met het plaatsen van teksten in de vaste expositie. Dit is een langdurig proces,
dat in 2018 door zal gaan.
In lijn met het vernieuwde bruikleenbeleid van het museum, is een aantal bruiklenen teruggegeven
aan de bruikleengevers. Dit had ook herschikking binnen de vaste expositie tot gevolg.
Bibliotheek
Veel boeken en documentatie zijn vanuit het opgeheven depot aangevoerd. Hierop volgde een
schifting en plaatsing in de collectie en (waar nodig) zijn boeken afgestoten. Het betreft voornamelijk
schenkingen, die onvoldoende gebruikt kunnen worden in de Bibliotheek.
Schenkingen
In 2017 heeft het museum weer verschillende schenkingen ontvangen. Een enkele schenking heeft
een plaats gekregen in de expositie. Andere objecten liggen klaar om in een komende
(wissel)tentoonstelling ingezet te worden. Weer andere objecten krijgen een plaatsje in het depot.
Een aantal boeken zijn beschikbaar gesteld voor de verkoop.
Speciale dagen en acties
NLdoet in maart en Koningsdag in april waren een groot succes. Tijdens NLdoet hebben een 24-tal
vrijwilligers van de Lions club in Bilthoven en veteranen uit de Utrechtse Heuvelrug ons geholpen met
schilderen, tuinieren en het borstelen van uniformen, waardoor het museum en de collectie weer
een positieve impuls kreeg.
Op Koningsdag zijn veel gasten ontvangen. Ook de verkoop van geschonken overschotten van
Defensie was een succes. De Open Monumentendagen brachten weer een aantal extra bezoekers
naar het museum.
Bezoekers
Het bezoekers bedroeg in 2017 in totaal 2025 personen.
Medewerkers
De groep vrijwilligers blijft enthousiast. Helaas hebben een aantal vrijwilligers vanwege gezondheid
hun bijdrage op moeten geven of tijdelijk stil moeten zetten. Het bestuur, maar ook de vrijwilligers
blijven zoeken naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers, die 1 of meerdere dagdelen/avonden per
maand het museum willen bemannen. Dat kan tijdens de openingsuren zijn als baliemedewerker
(m/v) of op de dinsdagavond en/of woensdagmorgen. Dan worden herstel- en herinrichtingswerkzaamheden verricht.
Donateurs
Het aantal donateurs is vooral door vergrijzing behoorlijk verminderd en de donaties waren per
donateur ook lager dan voorheen. Wel zijn er door een nieuwe benadering weer nieuwe donateurs
bijgekomen en anderen teruggekeerd. Wij zien het jaar 2018 dan ook met vertrouwen tegemoet.
Public Relations
Het jaar 2017 werd gekenmerkt door het op orde brengen van en arbeid aan de vaste collectie.
Daardoor is het museum relatief weinig met nieuwe activiteiten in het nieuws geweest. Wel heeft

onze publicrelationsman lijnen uitgezet naar potentiële bezoekersgroepen. Het gaat om
seniorenverenigingen, organisaties van (oud)-militairen en scholen. De eerste twee groepen kunnen
een ochtend- of middagrondleiding door het museum krijgen en betalen daarvoor een all-in prijs
inclusief een kopje koffie of thee. De laatste groep krijgt in het kader van onderwerpen uit de
onderwijscanon geschiedenis een rondleiding door het museum met een (groeps)opdracht,
wederom tegen een all-in prijs. Het bestuur acht het van belang, dat de tekstkaarten van het
museum voor dat doel op orde zijn. Het beteksten is in de loop van het jaar ter hand genomen.
Daarnaast proberen we de lijnen voor bovenstaande doelgroepen verder te ontwikkelen.
Op het gebied van sociale media is het Museum met een eigen pagina inmiddels op Facebook
www.facebook.com/hetschilderhuis geplaatst. Regelmatig verschijnen korte artikelen over zaken die
het museum aangaan. Ook worden delen van de collectie uitgelicht.
Financiën
De erg rooskleurige cijfers in 2016 met het mooie batige saldo zijn dit jaar niet gehaald. De
personele mutaties in december 2016 in het bestuur hebben tot een aanpassing van onze expositie
geleid. Een aantal bruikleenvitrinekasten en bruiklenen zijn retour aan de bruikleengevers gegaan.
Dit is gepaard gegaan met het maken van extra kosten voor het aanschaffen van materialen voor
vervangende vitrines, het vervaardigen van lijsten voor teksten en prenten, het inhuren van
specialistisch transport ( voor retouren naar Rijksdienst Erfgoed Nederland) en extra transport voor
het overbrengen van museale objecten van Ede naar Driebergen en Houten.
De gemeentelijke belastingen zijn ten opzichte van 2016 beduidend hoger uitgevallen en ook de
energiekosten vallen hoger uit. Daarnaast zijn de kosten voor beveiliging en verzekering hoger dan in
het voorgaande jaar.
De inkomsten van donaties waren aanzienlijk lager dan in 2016. Zoals eerder aangegeven is het
aantal donateurs vooral door vergrijzing behoorlijk verminderd en de donaties waren per donateur
soms iets lager dan voorheen. Het saneren van de overbodige objecten en verkopen hiervan zorgden
voor een aanvulling van de inkomsten. Uiteindelijk is het jaar afgesloten met een klein negatief saldo.
De reserves zijn echter dusdanig dat dit eenvoudig op te vangen is.
Een financieel verslag met balans kunt u opvragen.
Met vriendelijke groet,
Louis Hellewegen
Secretaris
secretaris@museummilitairetraditie.nl

BATEN EN LASTEN 2017
Inkomsten

Uitgaven

Donaties
Entreegelden
Exploitatie
Verhuur bovenwoning
Oranjefonds
Btw restitutie
diversen

€
€
€
€
€
€
€

2.460,00
487,50
1.552,50
7.510,80
400,00
1.600,00
2.299,74

Negatief saldo

€

108,19

Totaal inkomsten

€

16.418,73

Kassa
Petit cash
Zakelijke rekening ING
Spaarrekening ING

€
€
€
€

134,00
146,70
1.426,77
11.512,11

Totaal

€

13.219,58

Liquiditeit

Belastingen
Onderhoud
Nutsbedrijven
Opslag
Beveiliging
Kantoorkosten
Verzekering
Transport
Representatie en PR
Alg. kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.715,96
1.222,30
5.022,76
2.419,92
1.232,46
1.256,90
779,57
876,76
361,15
530,95

Totaal uitgaven

€

16.418,73

