Jaarverslag 2018
Van de voorziter
Begin februari 2018 trad ik formeel aan als voorziter en vond een ambiteus bestuur, dat
herstellende was van een hectsch 2017. Na eerst eens op afstand gadegeslagen te hebben wat er
allemaal speelde, hebben ik samen met het bestuur, het jaarplan omarmd en meer handen en
voeten kunnen geven, door het daadwerkelijk weten om te zeten in daden. Ik heb mij persoonlijk
wel op het standpunt gesteld dat ‘de basis op orde moet zijn’ wil je jezelf verder ontplooien, en…
daar zijn we nu ook hard mee bezig.
Niet onbelangrijk in het geheel is dat je met elkaar weet waar je naar toe wilt, wat je focus is. Binnen
het bestuur is daarom een ondernemingsplan opgesteld (en geaccordeerd), dat richtng geef aan de
eerder genoemde ambite, te weten “bij te dragen aan de belangstelling voor de Nederlandse
strijdkrachten, tradites en geschiedenis”.
Een belangrijke stap in onze ambite was de create van een depot achter het museum. Dat is rond de
zomer voor elkaar gekomen en …. het resultaat mag er zijn. Een gebouw van 60m2, waarin, na
schoning, voldoende ruimte moet zijn de (reserve)collecte op te slaan en te beheren. Hierbij is het
belangrijk te vermelden dat inwendig in het nieuwe pand het nodige moest worden gedaan om de
kleding en de objecten op te slaan. Dit kon niet zonder de inspanning van een aantal vrijwilligers, die
in wekelijkse sessies de opslag in ‘t Goy aan het opschonen waren, dan wel de voorzieningen in het
nieuwe depot aan het fabriceren waren. Uiteindelijk is de laatste lading van de collecte op 21
november vervoerd naar het MMT, onder dankzegging voor alle inspanningen.
Ook in de exposites is het nodige gebeurd. Hoewel ik een leek ben, heb ik met genoegdoening
mogen constateren, dat met de nodige ‘efort’ en kennis mooie exposites zijn ingericht en ‘up to
date’ zijn gebracht. Ook dit team sjapot voor de geleverde prestate!
De bedrijfsvoering van een museum blijkt toch wel bijzonder te zijn en, eigenlijk, run je ook een klein
bedrijf. De exploitate leidt tot aansprakelijkheid in de zin van veiligheid in de breedste zin, fnanciële
dekking, duurzaamheid, personele verantwoordelijkheid- en zorg. Ook hier was dit jaar aandacht
voor. Het doet mij dan ook deugd dat we met een klein team vrijwilligers dit met elkaar kunnen
bewerkstelligen. Maar vergeet ook niet de marketng van het museum, met als resultaat het aantal
bezoekers. Dat baart nog wel enige zorgen. Ook daar werken we aan. Niet onbelangrijk was daarbij
het contact met de vrijwilligers en de donateurs. Het betrekken van hen bij interne/externe
evenementen was een absolute voorwaarde de interesse voor het museum en het moraal hoog te
houden.
Toch wil ik wel even kwijt dat mij het bestand aan vrijwilligers zorgen baart. Dit betref niet zozeer de
leefijd dan wel het aantal. Meer aanwas is toch wel gewenst en het bestuur buigt zich dan ook over
de vraag hoe mensen te enthousiasmeren om aan ons museum, in welke vorm dan ook, bij te
dragen.

1

Ik moet zeggen dat, “overall” gezien, het team met elkaar goed bezig is op vele terreinen en, ondanks
of dankzij die ambite, we uiteindelijk zullen bereiken dat we een interessant en gezond museum zijn
dat meerwaarde toevoegt aan het cultureel erfgoed van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. We gaan
dan ook zeker door met slagroeien, op de manier zoals we het nu doen! Ik zie dan ook het jaar 2019
met vertrouwen tegemoet en kijk er naar uit als we in augustus 2019 ons 50-jarig bestaan mogen
vieren.
Met hartelijke groet,
Jan-Pieter de Rooij
Het bestuur
Het bestuur heef in 2018 enige verandering ondergaan. Een drietal bestuursleden zijn om medischedan wel privé-redenen teruggetreden. Derhalve is het bestuur ingekrompen tot 4 leden, waarbij een
herverdeling van taken heef dienen plaats te vinden. De taakverdeling is dat de voorziter de
fnanciële administrate bijhoudt, ,tan llijnhout de bankrekening/kasgelden beheert
(functescheiding), maar ook secretaris is, naast zijn huidige taak als collectebeheerder. John de
Vries vervult de communicate en PR-rol en Henk Bresser vertegenwoordigt Mars en Historia en
beheert de wapencollecte. Het is even niet anders, maar een nieuw bestuurslid zou wel welkom zijn.
In bestuurlijke actviteiten is, naast de opstelling van een ondernemingsplan, ook een
statutenwijziging uitgevoerd, zodat wij nu heten: “ ,tchtng Museum Militaire Tradite”. Ook zijn er
daarin kleine aanpassingen aangebracht, zodat wij weer actueel zijn. In het vervolg daarop is een
‘vrijwilligersconvenant’ opgesteld en gedeeld met de vrijwilligers, waarin afspraken zijn gemaakt over
de samenwerking. Dit ook weer in het kader van ‘de basis op orde’.
Exposities
Vaste- en wisselexposites
Op de begane grond, hoek wisselexposite is na de wisselexposite WO1 nu de exposite Tartans en
bonnets, ,chotse uniformtradite in kort bestek ingericht met behulp van mevrouw J. Van
Muiselaar. Zij heef de verzamelde objecten van haar overleden man hiervoor beschikbaar gesteld.
Deze exposite is nog te bezoeken tot medio februari 2019. Bij de vaste exposite is het nodige
aangepast en verbeterd. We volgen nu de lijn van de Canon voor Nederland en in de Waterloozaal is
de eerste Canon al zichtbaar.Gestaag wordt er nu gewerkt aan de overige canons. Tijdelijk is de oude
lnilopstelling in gebruik als opslag voor de overfow van het depot. Zo spoedig mogelijk zullen we
deze expositeruimte zijn bestemming teruggeven.
Het 4e en jongste krijgsmachtdeel loninklijke Marechaussee heef eindelijk een plaatsje gekregen.
Naast vooroorlogse uniformen zijn de hedendaagse uniformen waaronder een avondbaadje ruim
vertegenwoordigd.
Diverse vitrines zijn opnieuw ingericht. De ontwikkeling van de helm gedurende de eerste
wereldoorlog tot en met de onlangs nog bij vredesoperates gebruikte levlarhelm is nu goed te
bekijken. Daarnaast is een presentate van bijzondere hoofddeksels, als kepis en peten, ingericht.
In 2018 is op de etage ,de vaste exposite Militaire Muziek en muzikanten feestelijk geopend door de
voorziter IMM,. Van bijna alle militaire muziekkorpsen ziet men hier vertegenwoordigers opgesteld
staan met de bijbehorende muziekinstrumenten.
De loninklijke Luchtmacht als Luchtvaartafdeling al vertegenwoordigd heef meer body gekregen.
Diverse luchtmachtuniformen voor mannen en vrouwen hebben nu een plaatsje gekregen. Naast de
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loninklijke Luchtmacht is nu een completere opstelling aangaande vredesoperates ingericht.Op het
vaste podium, alwaar de loninklijke Marine haar bestemming heef zijn slechts minieme wijzigingen
doorgevoerd.Bij de loninklijke Landmacht voor 1940 zijn de veranderingen van de kleding goed
zichtbaar doch nog niet volledig betekst. Na1945 beginnend met de Binnenlandse ,trijdkrachten, zijn
nu te ziende Engelse en Canadese uniformen, de voorlopers van de grove Nederlandse kleding, die
vervolgens over gaat naar de huidige uniformkleding.
Collecte
De exposite uitgestald over de begane grond en etage omvat slechts 1/20 van onze totale collecte.
Dit betekent dat we 19/20 deel van de collecte in ons depot in opslag hebben. Beheer en behoud
zullen nu meer aandacht gaan krijgen nu alles op een lokate his ondergebracht.
Met steun van vrijwilligers is de door Buko gebouwde loods ingericht. Het depot in Houten kende we
een opslag met behulp van 2-deurs P,U- kasten. Dit koste veel ruimte. Door de zorg van onze lokale
vrijwilliger hadden we wel een voortdurende actualisate van de inhoud van de kasten. In ons
Driebergse depot hebben we de kastenopslag overboord gezet en maken we gebruik van stangen
zoals in kledingzaken of kledingmagazijnen. Per krijgsmachtdeel per tjdsperiode kunnen we nu de
kleding een plaatsje geven aan de stangen. Daarnaast zijn stellingen met veel schappen gebouwd. De
overige objecten als onderkleding, sportkleding, sokken,zakdoeken etc zullen goed geordend een
plaatsje krijgen op de schappen. ,choenen, laarzen en hoofddeksels zullen zoveel mogelijk
afzonderlijk worden behandeld. In principe ook op de schappen in het depot.
Vergunning volgens Wet Wapen en Munite
Het overschrijven van deze vergunning naar aanleiding van de veranderingen in het bestuur, heef er
toe geleid dat de afdeling Bijzondere Weten het MMT heef bezocht. ,amen met deze specialisten
van de natonale polite worden nu de aanwezige wapens gecontroleerd op validiteit en status. Ook is
een plan van aanpak opgesteld om de hiaten op te lossen. Diverse veiligheidsaspecten als opbergen
en afsluiten zijn de revue gepasseerd en hebben geleid tot het aanschafen van een wapenkluis. In de
situate dat het MMT is gesloten, zijn stangen geplaatst voor de nooduitgangen. Ook extra kabels
met sloten perfectoneren onze geëxposeerde wapens qua veiligheid en voorschrifen. ls het plan
van aanpak is afgerond voldoet e.e.a. weer aan de de voorschrifen en is deze wapencollecte
behorende bij deze vergunning met steun van de specialisten optmaal gerealiseerd.
Schenkingen en bruikleen
Het begrip bruikleen zal uit de grate raken. Praktsch alle in het MMT aanwezige bruiklenen zijn
terug naar de bruikleengevers. Het bestuur wil zo min mogelijk verantwoording dragen voor
andermans bruiklenen. ,lechts bij hoge uitzondering zullen onze museale objecten op bruikleen voor
een exposite elders worden uitgeleend.
,chenkingen blijven altjd welkom. De procedure is dat de collectebeheerder met de schenker
overlegt over de museale waarde van de aangeboden objecten en vervolgens adviseren over het
vervolg (wel of niet opname in de collecte). In 2018 zijn een 50-tal schenkingen ontvangen, zoals
uniformen, onderscheidingen, sabels , foto's,boeken en krantenknipsels etc.
Bibliotheek
Het museum kent en goed gevulde bibliotheek. Regelmatg worden boeken en artkelen geschonken
door diverse mensen. Dat heef er toe geleid dat de ruimte uit zijn voegen aan het barsten was, dit
nog even los van het feit dat deze werd gebruikt als tussentjdse opslag. Bovendien was ook niet echt
inzichtelijk wat we exact in onze bibliotheek aan materiaal hadden. lortom, besloten werd door het
bestuur dit weer een echte bibliotheek te maken, die opgeruimd en overzichtelijk is. Dit is rond de
zomer opgepakt en ook is een van onze vrijwilligers begonnen met het registreren/digitaliseren en
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ordenen van het boekenbestand. Dat verloopt voorspoedig. Op termijn is de intente van de
bibliotheek een toegankelijk documentatecentrum van te maken.
Speciale dagen en acties
NLdoet in maart en loningsdag in april waren een groot succes. Tijdens NLDoet hebben onze eigen
vrijwilligers zich voornamelijk bezig gehouden met onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw, en
het borstelen van uniformen, waardoor het museum en de collecte weer een positeve impuls kreeg.
Op loningsdag zijn veel gasten ontvangen. Ook de verkoop van geschonken overschoten van ons
museum was een succes en leverde weer een bijdrage op in onze kas.
De Open Monumentendagen brachten weer een aantal extra bezoekers naar het museum. Dit jaar
was het thema “Europa” en was een kleine exposite ingericht over “Europese Missies”. Tijdens de
twee bezoekdagen werd e.e.a. omlijst door muzikale optredens van kleine lokale combo’s en was
daardoor een prima entourage om het museum te promoten.
Public Relations
Het jaar 2017 werd gekenmerkt door het op orde brengen van en arbeid aan de vaste collecte.
Daardoor is het museum relatef weinig met nieuwe actviteiten in het nieuws geweest. Wel heef
onze public-relatonsman lijnen uitgezet naar potentële bezoekersgroepen. Het gaat om
seniorenverenigingen, organisates van (oud)-militairen en scholen. De eerste twee groepen kunnen
een ochtend- of middagrondleiding door het museum krijgen en betalen daarvoor een all-inprijs
inclusief een kopje kofe 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-inprijs. Dat is nu alleen nog mogelijk in de Waterloozaal, waar sinds kort een
canonpaneel over de ,lag bij Waterloo is aangebracht. ndere canonpanelen zijn in de maak.
Verder acht het bestuur het van belang, dat de betekstng van de vaste exposite mede voor dat doel
op orde is. Het gaat hier om de teksten bij uniformpoppen en voorwerpen, maar ook om historische
documentate over de periode, waartoe zijn behoren. Dit beteksten is een tjdrovende zaak, waar
een terzake kundige vrijwilligersgroep ook afgelopen jaar weer druk mee bezig is geweest.
Op het gebied van sociale media is het Museum met een eigen pagina inmiddels op Facebook
(htps://www.facebook.com/Museummilitairetradite) geplaatst. Regelmatg verschijnen korte
artkelen over zaken die het museum aangaan. Ook worden delen van de collecte uitgelicht. De
museumwebsite wordt geregeld geactualiseerd. De site wordt druk bezocht. Het is dan ook niet
vreemd, dat de meeste nieuwe donateursaanmeldingen via de op de site aanwezige postbox
binnenkomen.
Vrijwilligers
Het afgelopen jaar zijn de vrijwilligers weer op verschillende terreinen bezig geweest. Dit varieerde
van onderhoud en baliewerk tot ontwerpen van exposites. Het valt op dat sprake is van een, qua
leefijd, oud bestand. De aanwas van jongeren laat te wensen over en vormt zo langzamerhand wel
een bron van zorg, temeer omdat een aantal vrijwilligers wegens gezondheidsredenen hebben
moeten afaken. Daarom is het bestuur ook doende geweest meer vrijwilligers binnen te halen.
lansen lagen er bij het binnenhalen van een buitenlandse vluchteling via het gemeentelijk project
“Prima Perspectef”. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar nog niet van de baan. Ook bij de
reclassering is een mogelijkheid, die weer nieuw leven in geblazen wordt. l met al baart het
handhaven/uitbreiden van het vrijwilligersbe-stand enige zorgen voor de toekomst. We doen als
,tchtng wel aan “behoud” door jaarlijks het MMT-uitje te organiseren en zo rond het einde van het
jaar met elkaar bijeen te komen voor een gezellig samenzijn.

4

Zoals eerder gememoreerd is ook een vrijwilligersconvenant opgesteld, dat voor zowel de ,tchtng
MMT als betrokkene zekerheden biedt om binnen het MMT werkzaam te zijn.
Financiën
Ondanks de enorme investering in het nieuwe depot is het toch gelukt nog de nodige reserve aan te
houden voor toekomstge exploitate van het museum. Dit is mede gelukt door een inhaalacte van
het innen van donateursgelden, kritsch bekijken, en daarop acteren, van de kosten ten behoeve van
de bedrijfsvoering van het museum (telefoonkosten, nutsvoorzieningen), uitbreiding van de verhuur
van de algemene ruimte aan derden en de extra verkoop van materialen uit de collecte. De verhuur
van het appartement boven het museum is een vaste bron van inkomsten, waarbij zij opgemerkt dat
het komende jaar enige kosten verwachtbaar zijn in het kader van onderhoud. Daartoe zal ook de
wetelijk opslagrente in 2019 in rekening worden gebracht. Dit is reeds met de huurder opgenomen.
Bovendien is het huurcontract (vorm) aangepast naar de huidige actualiteit.
Onlangs heef ook een controle op de wapenvergunning plaats gevonden. De adviezen daarin
hebben geleid tot de aanschaf van enkele voorzieningen, maar vielen mee. We zijn op dat terrein dan
ook weer verzekerd van ‘compliance’ met de bestaande regels en voorschrifen.
De gemeentelijke belastngen zijn ten opzichte van 2017 aanzienlijk geslonken en ook in de
energiekosten is bespaard. De exploitate van het museum is omhoog gegaan, voornamelijk
veroorzaakt door de vele onderhoudsactviteiten aan het gebouw en de collecte. De overige kosten
zijn constant gebleven.
Het bezoekersaantal het afgelopen jaar viel tegen. Het museum heef zich gericht op de interne
bedrijfsvoering, waarbij minder aandacht was voor promote van het museum. lijkend naar de
museale omgeving bleek ons museum, qua entreeprijzen, ruim beneden het gemiddelde te liggen.
Derhalve is besloten de entreeprijs per 1 oktober dit jaar te verhogen. Ook is besloten de huur voor
de vaste groepen in het museum te verhogen per 1 januari 2019.
Een fnancieel verslag met balans kunt u opvragen bij de penningmeester, maar is ook opgenomen
op de website.
Met vriendelijke groet,
,tan llijnhout
,ecretaris
secretaris@museummilitairetradite.nl
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Blad1
Staat van baten en lasten 2018

Inkomsten
Donaties
Entreegelden
Exploitatie koffiekamer
Verhuur bovenwoning
Oranjefonds
BTW restitutie

Negatief saldo
Totaal inkomsten

Uitgaven
€ 12.440,24
€ 263,92
€ 1.546,86
€ 7.649,36
€ 400,00
€ 5.063,08

Belastingen OZB
Onderhoud
Nutsbedrijven
Opslag ‘t Goy
Aanschaf/inrichting nieuwe depot
Beveiliging
Kantoorkosten
Verzekering
Representatie en PR
BTW afdrachten
Algemene kosten

€ 1.830,66
€ 1.614,31
€ 4.178,35
€ 1.999,92
€ 14.699,43
€ 529,00
€ 1.778,54
€ 836,90
€ 211,50
€ 4.839,68
€ 457,85

Totaal uitgaven

€ 32.976,14

€ 5.612,68
€ 32.976,14

Liquiditeit
Kassa
Kleingeld
Zakelijke rekening ING
Spaarrekening ING

€ 115,03
€ 108,30
€ 1.384,07
€ 6.000,00

Totaal

€ 7.607,40

Pagina 1

