Jaarverslag 2020
Van de voorzitter
Het was een onverwacht jaar met veel leed, waarbij een aantal vrijwilligers te maken kreeg met
ernstige ziekte en persoonlijk leed. Natuurlijk hebben wij een ouder bestand, waarbij COVID-19 nog
eens daarbovenop kwam, en onze oudere risico-groep deels plat legde. Daarnaast was het natuurlijk
ook zo, dat wij als museum dicht gingen in die eerste golf en ook weer in de tweede golf. Je zou dan
denken dat de activiteiten stopten. Niets was minder waar. Onder de radar is door de vrijwilligers,
die beschikbaar waren, enorm veel werk verzet.
Nog net voor de beperkende COVID-maatregelen konden we in ieder geval nog onze
nieuwjaarsbijeenkomst houden. Zoal altijd was dat weer gezellig en konden we terugblikken op een
actief 2019, met dank aan de vrijwilligers, waarbij ieder zijn/haar talenten ingezet heeft. Helaas
werden we eind januari ingelicht, dat, onze “Schotse vriendin” Jeanette Muiselaar onverwacht
overleden was. Een afvaardiging van het bestuur is nog naar haar crematie geweest. Het was een
verlies van een geweldige vrouw, die nog zoveel plannen had zich voor ons museum nuttig te
maken. Een nog grotere klap kregen we toen op 12 november onze gedecoreerde vrijwilligster Joke
Bosch-Posse overleed na een kort ziekbed. Zij heeft zich ruim 33 intensieve jaren ingespannen voor
ons museum. Wij zullen haar, als “moeder “ van het museum missen. Dat zij beiden rusten in vrede!
Ondanks de COVID tijd ging het museumwerk toch door. Een grote klus, het opknappen van het aan
ons pand verbonden appartement, was aan de orde. Met een kleine groep vrijwilligers hebben we de
douche slaapkamer, keuken en gang opgeknapt. Tevens is de elektriciteit en brandveiligheid op orde
gebracht. Een verhoging voor het woongenot van onze huurder is het resultaat en we kijken dan ook
met tevredenheid terug op alle inspanningen.
Ook is verder gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe wisselexposities. Het eerste project, de
Dienstplicht, is afgerond en als vaste expositie opgenomen. Ook is een vitrine ingericht “In vol
ornaat”, waar oude en nieuwe uniformen van vlag- en opperofficieren zijn uitgestald. Na het
afbreken van de Hagers expositie zijn de voorbereidingen inmiddels in gang gezet voor de expositie
Nederlands Indië en Nieuw-Guinea. De wisselexpositie “ 75 jaar Bevrijding” is tot het einde van 2020
verlengd geweest en wordt in kleinere omvang op de bovenzaal heringericht.
Ondanks de vele beperkingen hebben we , na het weer versoepelen van de maatregelen medio dit
jaar, toch mee kunnen doen aan een aantal activiteiten. Zo stonden we in september op het
museumplein van de Kunstexpo bij Landgoed Sandenburg en ook deden we mee aan de Open
Monumenten Dagen en de Beleefweek van het Regionaal Bureau Toerisme. Het heeft in ieder geval
bijgedragen aan meer bekendheid, dat helaas zich niet altijd uit in meer bezoekers. Ook is gewerkt
aan de canon van Napoleon. Die is gereed en inmiddels ter kennisname van de lokale scholen
gebracht, met het oog op het binnenhalen van de scholen voor educatie over onze vaderlandse
geschiedenis. Dat loopt helaas nog niet in de aandacht van de scholen.
Op administratief gebied is de bibliotheek voor een groot deel gesaneerd en ook de registratie van
de boekwerken verloopt voorspoedig. Een ander punt is de zorg over de bijdrage van de donateurs.
1

Ruim een kwart deel van de donateurs heeft nog niet betaald. We kunnen het niet afdwingen, maar
hebben regelmatig via de nieuwsbrief hieraan herinnerd. De structurele wanbetalers hebben we
separaat aangeschreven en per einde van dit jaar uit het donateursbestand gehaald. Op dit moment
hebben we 95 donateurs in ons bestand, waarvan voor 2020 nog steeds 13 donateurs niet hun
bijdrage hebben overgemaakt.
Mijn vorig jaar uitgesproken zorg over het aantal vrijwilligers is groter geworden. Niet in de laatste
plaats door op te merken dat, naast het overlijden van Joke, Walter Bosch getroffen was door
heftige medische complicaties. Dit hakt er wel even in. Ook is een enkeling terug getreden om
persoonlijke redenen, terwijl de aanvulling met nieuwe vrijwilligers moeizaam verloopt. Gelukkig
hebben we ook Matthijs, Winfred en Eric binnen kunnen halen. Kortom, met een beperkt aantal
vrijwilligers houden we het museum in stand. Ik ben dan ook dankbaar voor de ondersteuning,
waarbij ieder zich naar beste vermogen inzet.
Ik wil niet eindigen met een negatieve indruk. Nog steeds doen we het goed, we vertonen progressie
in de exploitatie van het museum en de professionele uitstraling van onze collectie. We horen dat
gelukkig vaak van onze bezoekers, en daar houden we ons dan maar ook aan vast. We moeten dit
dus handhaven, ondanks dat 2021 nog steeds heel veel onzekerheid geeft ten aanzien van het virus,
zeker na de laatste harde lock-down. We moeten het ermee doen. Maar nog veel belangrijker….
Gezondheid boven alles! Kop op voor het nieuwe jaar.
Met hartelijke groet,
Jan-Pieter de Rooij
In memoriam: Joke Bosch-Posse (77)
Onze jarenlange vrijwilligster, Joke Bosch-Posse , is op 12 november j.l.
overleden. Zij was de moeder van het museum, de constante factor, in al die
jaren, waarin vele bestuursleden en vrijwilligers wisselden. Zij was de spin
in het web, die haar eigen web gefabriceerd had en haar touwtjes in handen
had. Die touwtjes lagen vooral in de ondersteuning van de exploitatie van het
museum, waarin zij verschillende rollen vervulde. Een van die rollen was het
coördineren van de roosters voor de vrijwilligers. Dat was vaak een gepuzzel,
zeker als er iemand wegviel. Maar het kwam altijd rond. Een andere rol was
die van gastvrouw/receptiemedewerkster, waarbij ze professioneel de
mensen ontving, wegwijs maakte over het museum, eventueel hen
rondleidde en aan het eind zorgde dat ze een tasje met informatie
meekregen. Als bijvoorbeeld de tasjes op waren, trok zij gelijk aan de bel en
stond erop dat hier snel actie op werd genomen. Ook participeerde ze altijd
in projecten als ‘Nederland Doet’ en ‘Koningsdag’. Ze was altijd, samen met Huub, als duo actief om
daarin te ondersteunen en het maakte niet uit wat dat dan was. Ze regelde dan ook het natje en het
droogje, zodat de andere vrijwilligers ongestoord hun activiteiten konden uitvoeren. Zij zorgde niet
alleen voor de inwendige mens, maar had ook veel aandacht voor het welzijn van de vrijwilligers. Zo
stuurde zij, namens het museum, altijd een kaartje op de verjaardag. Een vierde rol was in de laatste
acht jaar de ondersteuning van de maandelijkse veteranenavond. Zij bereidde dat voor door extra
schoon te maken en alles netjes neer te zetten voor de ontvangst van de 20-30 veteranen uit deze
regio. Zij spoorde haar eigen omgeving en die van vele bezoekers aan om zich als vrijwilliger van dit
museum aan te melden en was daar eigenlijk continu naar op zoek met haar doordringende en
enthousiaste wijze van communiceren. Zij maakte zich erg druk over het aantal bezoekers. Samen
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met Huib hebben zij vele rondjes Utrechtse Heuvelrug gemaakt om overal onze folders te
distribueren, met het doel mensen naar ons museum te lokken. Tenslotte droeg zij ook zorg dat het
museum er netjes bij bleef liggen. Zij deed de grote en kleine wasjes en zorgde ervoor dat
ontvangstruimte er representatief en schoon bij bleef liggen. Samenvattend kunnen wij dus zeggen
dat zij de olie in de machine is geweest voor ons museum. Wij zullen haar dan ook ontzettend
missen, maar tezelfdertijd zijn wij dankbaar voor alles wat zij voor ons museum heeft gedaan. Die
dankbaarheid is tot zijn recht gekomen in de Koninklijke Onderscheiding, die haar is toebedeeld,
twee jaar geleden. Wij hopen dat zij de rust heeft kunnen vinden en gedenken haar op een
bijzondere manier, nl. een foto met haar onderscheiding, Lid in de orde van Oranje Nassau, hangt in
ons museum, ter nagedachtenis aan een geweldig mens.
Op 20 november hebben de vrijwilligers afscheid van Joke genomen in haar museum, voordat de
rouwstoet zich verplaatste naar het uitvaartcentrum.
Het bestuur
Jan-Pieter de Rooij
Het bestuur heeft in 2020 met 4 bestuursleden de Stichting geleid in de samenstelling, zoals
weergegeven in het jaarverslag van 2019. Bijna maandelijks is het bestuur bijeen gekomen. Op het
bestuurlijke vlak is besloten geen jaarplan meer te maken, aangezien de meeste projecten inmiddels
tot uitvoering zijn gekomen en, door de intensiteit van de betrokkenheid en communicatie, dit niet
meer nodig wordt geacht.
Exposities
John de Vries
Het jaar 2020 is, wat de exposities betreft, een merkwaardig jaar geworden. De in 2019 gestarte “75
jaar Nederland bevrijd”-tentoonstelling is door de corona perikelen natuurlijk weinig bezocht.
Vandaar dat het bestuur, niet wetende dat er nog een virusgolf aankwam, besloot die tot en met 31
december 2020 te laten doorlopen. Nadat in juni de Hagers tentoonstelling was afgebroken, zijn we
aan de slag gegaan met het inrichten van de Generaalskamer, inmiddels omgedoopt in “In vol
ornaat”. Dit omdat onder deze titel in die kamer ook mooie uniformen van lagere militaire rangen
kunnen worden tentoongesteld. Verder hebben we de expo over Kolonel Bor en Korea gerenoveerd
en een expo over de Dienstplicht aan de vaste collectie toegevoegd. Verder zijn inmiddels ook de
Politionele Acties gerealiseerd. Als we klaar zijn met Nieuw-Guinea is de “Basis op orde”. Eerst wacht
ons in januari nog flinke arbeid bij het afbreken van de bevrijdingstentoonstelling en de inrichting van
de wisseltentoonstelling “Vrouwen in de krijgsmacht” .
Vergunning volgens Wet Wapen en Munitie
Henk Bresser
In oktober moest de wapenvergunning verlengd worden. In verband met Covid19 is deze
automatisch met één jaar verlengd. In 2020 zijn de vuurwapens gefotografeerd en vastgelegd in een
nieuw databaseprogramma. Voor 2021 staan de slag- en steekwapens op het programma. Op deze
manier bouwen we weer (langzaam) een digitale vastlegging van onze collectie op.
Het bestuur kreeg verder het verzoek om de oefentorpedo terug te geven aan museumschip “De
Mercuur”. Dit is inmiddels afgerond en de oefentorpedo staat niet meer op onze vergunning.
Collectiebeheer
Stan Klijnhout
De collectie van het museum breidt zich nog steeds verder uit. Het afgelopen jaar hebben we
wederom een groot aantal schenkingen in ontvangst mogen nemen. Zo'n 35 schenkingen, als gevolg
van de corona ongeveer de helft minder dan voorgaande jaren, verrijkten onze collectie en vonden
een plaatsje in bibliotheek, expositie of depot. Per schenking was een grote variatie in het aantal
objecten en de kwaliteit ervan, van complete PSU-en tot een enkele krant/boek/tijdschrift. Nu de
expositie in het museum met objecten uit het depot zo goed als op orde is, krijgt ons depot prioriteit.
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Naast onderhoudswerkzaamheden aan de objecten wordt voortdurend aandacht gegeven aan de
opslag- en bewaarcondities. Vochtigheid en temperatuur worden, dankzij de adviezen van onze
Gouden Vriend Jaap, bewaakt door een goede luchtcirculatie en verwarming. Verder is een aanzet
gegeven tot het laten stomen van de uniformen van onze unieke collectie en het verder registreren
van de objecten.
Bibliotheek
John de Vries
Een bibliotheek is pas bruikbaar, als je overzicht hebt over en inzicht in wat er in staat. Dat is jaren
lang niet het geval geweest. Stan Klijnhout en ik hebben met steun van documentalist Joop van der
Lelie in de afgelopen maanden de bibliotheek gesaneerd. Veel buitenlands materiaal, dat geen
betrekking had op de historie en de ontwikkeling van onze krijgsmacht in breedste zin hebben we
afgestoten. Op deze manier is onze bibliotheek een toegankelijk instrument geworden, hetgeen zijn
vruchten al heeft afgeworpen bij de inrichting van diverse exposities. Ook de onoverzichtelijke stapel
documentenmappen is onder de loep genomen en opnieuw georganiseerd en opgeborgen in
benaderbare ladenkasten.
Speciale dagen en acties
John de Vries
In het kader van meer bekendheid geven aan onze museale activiteiten hebben wij deelgenomen aan
de Kunstexpo, in september georganiseerd op kasteel Sandenburg. Het thema was “Reizen binnen
Nederland”. Wij toonden daar naast informatieve foto’s van de binnenkant van ons museum drie
uniformen, respectievelijk uit 1828, de Eerste Wereldoorlog en 1995, waarmee we inhoud aan dit
thema gaven. Sinds de Beleefweek in oktober bieden wij geïnteresseerden niet alleen een
rondleiding in ons museum aan, maar daarop aansluitend ook een begeleide rondgang langs
belangrijke monumenten van de Heerlijkheid Rijsenburg, de naaste omgeving van ons museum.
Public Relations
John de Vries
Ook dit jaar zijn we weer actief geweest met interviews en artikelen in verschillende kranten.
Landelijk kwam ons museum aan de orde in de Militaire Courant. TV-Utrecht interviewde ons. De
wisselexposities verzekerden ons van een plek in de plaatselijke en regionale bladen. Onze voorzitter
toonde zich onlangs een bekwaam causeur tijdens een radiogesprek op de lokale zender Radio 90FM.
Social Media
Henk Bresser
In 2020 hebben we zowel op Facebook, als ook op Instagram diverse posts geplaatst.
Onze Facebookpagina https://www.facebook.com/Museummilitairetraditie heeft inmiddels 117
volgers en 109 mensen die ons museum leuk vinden.
De Instagrampagina https://www.instagram.com/museum_militaire_traditie/ heeft 487 volgers.
Vrijwilligers
Jan-Pieter de Rooij
Het afgelopen jaar zijn de vrijwilligers weer op verschillende terreinen bezig geweest. Dit varieerde
van onderhoud en baliewerk tot ontwerpen van exposities. Het valt op dat sprake is van een, qua
leeftijd, ouder wordend bestand. De aanwas van jongeren is dit jaar gelukkig ingevuld door Matthijs
en Winfred. En sinds kort Eric (oud Landmacht). Allemaal zeer geïnteresseerd en ondersteunend. Al
met al baart toch enige zorgen voor de toekomst, temeer daar de gemiddelde leeftijd vrij hoog is. Dit
nog even los gezien van de medische gebreken, die soms optreden met de jaren. We doen als
Stichting wel aan “behoud” door vrijwilligers uitdrukkelijk te betrekken bij de opening van exposities,
interne activiteiten en ook krijgen zij 3 maal per jaar een nieuwsbrief. Corona heeft jammer genoeg
niet geholpen de fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren.
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Financiën
Jan-Pieter de Rooij
In het jaarplan was opgenomen om dit jaar het appartement structureel aan te pakken. Met de
huidige bewoner zijn afspraken gemaakt dit te doen in de Corona periode. Het appartement is in die
periode voorzien van een nieuwe douche, de slaapkamer is gerenoveerd en ook de keuken en de hal
zijn geverfd. Tevens is de elektriciteit aangepast aan de eisen van deze tijd en is de
brandmeldinstallatie van het museum door getrokken naar het appartement. Dank hiervoor is op
zijn plaats voor met name Sjaak, die professioneel de klus letterlijk geklaard heeft. Het was een
aardige investering, maar is wel weer een verzekering van een veilig en goed verhuurbaar deel van
ons museum. Gelukkig hadden we, door handig gebruik te maken van voorzieningen in ons
belastingstelsel, de mogelijkheid over 5 jaar energiebelasting terug te krijgen. Daarmee
compenseerden we voor een groot deel de kosten van de verbouwing.
Het bestuur heeft ook besloten in de kostensfeer maatregelen te nemen. Met name in de
energievoorziening is bespaard door afgelopen jaar over te stappen naar een andere, goedkopere
energieleverancier. Ook hebben we de onderhoudscyclus van onze installaties beperkt tot 1 maal per
jaar.
De gemeentelijke belastingen zijn ten opzichte van 2019 wederom aanzienlijk verhoogd De
exploitatie van het museum is omhoog gegaan, voornamelijk veroorzaakt door de vele
onderhoudsactiviteiten aan het gebouw en de collectie. De overige kosten zijn constant gebleven.
Het bezoekersaantal het afgelopen jaar viel tegen, ondanks de inbegrepen gevolgen van de Corona
maatregelen. Een verklaring blijft moeilijk, ondanks de vele marktgerichte activiteiten, die we
ontplooien. De verhuur va onze koffieruimte voor de vaste huurders is natuurlijk ook beperkt
gebleven, temeer daar dit ook risicogroepen betrof, waar wij als museum in ieder geval geen
verantwoording voor wilden dragen. Zowel het veteranencafé als de sociale groep van de Heeren
van Rijsenburg is inmiddels afgehaakt van het MMT gebruik te blijven maken, daar het bestuur heeft
bepaald de huur te verhogen tot een vast bedrag per uur. Dit bleek onoverkomelijk. Dat is op zich
wel jammer, maar de vrijgekomen ruimtes bieden de mogelijkheid om de bedrijfsvoering her in te
richten.
Qua donateurs zijn de stortingen ruim achter gebleven bij andere jaren. Ondanks dat bij het bestuur
begrip heerst voor de effecten, die Corona op de maatschappij heeft in dit opzicht, vielen de
inkomsten tegen. Door een aanzienlijke financiële impuls van de standaard Gouden Vrienden, maar
bovenal een nieuwe “sponsor”, is de negatieve balans gecompenseerd. Toch blijft voor de toekomst
de bijdrage van de donateurs een onzekere factor. Dus al met al is het beeld iets vertekend, immers
als we de grote, eenmalige, meevallers niet meerekenen waren we dit jaar “onder de streep”
negatief geëindigd. Een laatste rapelleringsactie heeft overigens wel ertoe geleid dat een aantal
donateurs alsnog gehoor heeft gegeven aan ons verzoek.
Een financieel verslag met balans kunt u opvragen bij de penningmeester, maar is ook opgenomen
op de website.
Met vriendelijke groet,
Henk Bresser
Secretaris
secretaris@museummilitairetraditie.nl
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Staat van baten en lasten 2020

Inkomsten
Donaties
Entreegelden
Fondsen
Verhuur bovenwoning
Verhuur koffiekamer
Teruggave energiebelasting 5 jaar

Uitgaven
€ 6.905,88
€ 501,84
€ 350,00
€ 7.882,30
€ 509,60
€ 4.636,00

Verzekeringen
OZB belasting
Nutsbedrijven
Onderhoud
Beveiliging
Externe catering
Kantoorkosten
Collectie
Representatie en PR
Overigen
Correctie

Saldo
Totaal inkomsten

€ 20.785,62

Liquiditeit
Kassa
Zakelijke rekening ING
Spaarrekening ING

€ 68,80
€ 1.922,96
€ 11.000,00

Totaal

€ 12.991,76

Totaal uitgaven

€ 703,13
€ 2.089,22
€ 4.440,33
€ 6.308,35
€ 685,87
€ 3,90€ 1.128,69
€ 999,78
€ 927,04
€ 289,01
€ 0,01

€ 3.218,09
€ 20.785,62

