Jaarverslag 2019
Van de voorzitter
Het was een bijzonder jaar, niet in de laatste plaats vanwege ons 50-jarig jubileum van ons museum.
Inmiddels zijn we aardig op streek met de vorig jaar ingeslagen weg, ‘de basis op orde’, waar alle
vrijwilligers op hun manier aan hebben bijgedragen en ieders eigen talent boven kon komen. Ik heb
echt (nog meer) bewondering gekregen voor al het werk dat weer verzet is. Of het nu bestuurlijk,
administratef, onderhoudstechnisch, collectebeheer, historisch of projectmatg iss. allemaal dragen
we met een beperkt aantal vrijwilligers ons steentje bij. Dank hiervoor, want op deze manier houden
we het museum ‘up and running’. Daarbij was natuurlijk eveneens bijzonder dat Joke Bosch op 4 april
een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen vanwege o.a. haar verdiensten voor het museum.
Na een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst hebben we geconstateerd dat we fnancieel er nog steeds
goed voor staan. Dat is aan het eind van dit jaar, ondanks een aantal forse investeringen, nog steeds
het geval. Weliswaar was het depot ‘een rib uit het lijf’, maar dan heb je ook wat. Het depot is
grofmazig ingericht, en er moet zeker nog een schonings- en opruimacte plaats vinden. Ook is het
inmiddels geverfd, zodat we in de buurt niet uit de toon vallen, dan wel problemen krijgen met de
buren.
In het jaarplan waren op onderhoudsgebied 2 belangrijke projecten opgenomen, nl. het aanbrengen
van dubbel glas en het vervangen van de (buiten) achterwand boven. De eerste werd uitbesteed en
de tweede werd in eigen beheer uitgevoerd. Het vergt wel investeringen, maar het gebouw is er
beter geïsoleerd van geworden en we kunnen weer jaren vooruit. Ook is gedacht aan het klimaat (en
de energierekening), waarbij we de huidige verlichtng hebben vervangen door LED-verlichtng.
Een andere actviteit was het op orde brengen van de wapenvergunning. Na vele jaren kregen we
wapeninspecte, waarbij de bevindingen leidden tot verbeteringsactes. Het betrof met name de
beveiliging van het pand. Dit resulteerde in de eerdergenoemde dubbele beglazing, het aanbrengen
van ijzeren stangen voor de houten buitendeuren, het aanbrengen van extra borging van uitgestalde
wapens en de aanschaf van een wapenkluis. Uiteindelijk is de wapenvergunning weer voor 5 jaar
verlengd.
Ook in de exposites is het nodige gebeurd. Hoewel ik een leek ben, heb ik met genoegdoening
mogen constateren, dat met de nodige inspanning en kennis mooie exposites zijn ingericht en ‘up to
date’ zijn gebracht. Veel werk ging ziten in het op orde brengen van de vaste exposites, waarbij de
1e Wereldoorlog een thema was, dat aangepast diende te worden. Dit gold ook voor de artllerie- en
cavalerie vitrine. Daarnaast zijn gedurende het jaar 2 wisselexposite opgezet en geopend, te weten
“Nederland, 75 jaar Bevrijding” en “Guus Hagers, een vergeten oorlogsheld”. Het is mij opgevallen
hoeveel ‘research-werk’ dit met zich mee brengt. Maar het resultaat mocht er zijn!
Een andere speerpunt dit jaar was het professionaliseren van de marketng. Daar hebben we het
nodige aan gedaan. We hebben meegedaan aan Koningsdag, de Open Monumenten Dag, met onze
nieuwe beach-fags gestaan op het Bevrijdingsfestval in Wageningen en het Historisch Festval te
Doorn. We hebben flers van onze wisselexposites laten maken en verspreid over campings in onze
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gemeente. Ook waren we een bezoeklocate tjdens de Utrechtse Fietsvierdaagse. Het zal duidelijk
zijn dat we ons in de toekomst moeten richten op de vakantegangers in deze regio, waarbij een
goede bewegwijzering naar ons museum essenteel is. Ook dat laatste is inmiddels “hersteld” en
moet bijdragen aan de vindbaarheid. Daarnaast zijn we ons ook breder, regionaal, gaan ontplooien.
De eerste stappen zijn genomen een samenwerkingsverband aan te gaan met de stchtng “Helmen
vol Verhalen”, waarbij kunst en ons museum met elkaar worden verenigd in relate tot ervaringen
van veteranen. Dit zou moeten bijdragen tot nog meer bekendheid. Een ander belangrijk punt is de
‘outreach’’ naar de basisscholen. In het kader van educate is een eerste project geïniteerd. In de
vorm van een canon wordt Napoleon het eerst project dat wordt aangeboden aan de basisscholen.
De verwachtng is dat in januari 2020 gereed te hebben. Ook dit moet een impuls zijn, ons, als
museum, nog beter te profleren.
Op administratef gebied heef een actualiseringsslag plaats gevonden met betrekking tot het
donateursbestand. Dat heef mede geleid tot een extra fnanciële bijdrage. Ook is het archief
opgeschoond. Belangrijke documenten, die essenteel zijn voor het museum, zijn zorgvuldig en
overzichtelijk opgeborgen. De bibliotheek, een permanent project, begint ook vorm te krijgen.
Mijn zorg over het aantal vrijwilligers blijf. Niet in de laatste plaats door op te merken dat Joke Bosch
en Olof van Baarsel dit jaar getrofen zijn door hefige medische complicates. Dit hakt er wel even in,
waarbij we hopen dat het allemaal goed komt. Ook is een enkeling terug getreden om persoonlijke
redenen, terwijl de aanvulling met nieuwe vrijwilligers moeizaam verloopt.
En danss. was daar het 50-jarig Jubileum. Met enorme trots hebben we daar een ingetogen, doch
eervol, festjn van mogen maken. In een fantastsche ambiance was op 27 september de formele
recepte met lokale autoriteiten, gelieerde stchtngen, vrijwilligers en donateurs. Hierbij werd de
oorspronkelijke stchter van de collecte, Jaap van der Burg, benoemd werd tot “Gouden Vriend”.
Daarnaast werd Stan Klijnhout benoemd tot “ere-bestuurslid” voor zijn jarenlange verdiensten voor
het museum. Op zaterdag 28 september was een “Open House”georganiseerd voor het grote publiek
en donateurs.
Ik moet zeggen dat, “overall” gezien, het team met elkaar goed bezig is op vele terreinen en, dankzij
die ambite, we uiteindelijk zullen bereiken dat we een interessant en gezond museum blijven, dat
meerwaarde toevoegt aan het cultureel erfgoed van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. We gaan
dan ook zeker door met de manier zoals we het nu doen! Ik zie dan ook het jaar 2020 weer met
vertrouwen tegemoet.
Met hartelijke groet,
Jan-Pieter de Rooij
Het bestuur
Het bestuur heef in 2019 met 4 bestuursleden de Stchtng geleid in de samenstelling, zoals
weergegeven in het jaarverslag van 2018. Maandelijks is het bestuur bijeen gekomen. Op het
bestuurlijke vlak is wederom gewerkt aan een jaarplan voor 2020 , maar zijn verder geen bijzondere
zaken te melden.
Exposites
Afgelopen jaar is er zowel aan de vaste collecte als aan de wisselexposites fink gesleuteld. Aan de
hand van ons beleidsplan “De basis op orde” hebben we de benedenverdieping vrijwel op orde
gebracht. Kern van het plan was: terug naar het kerndoel van ons museum: het tonen van de
ontwikkeling van uniformering, uitrustng en bewapening van de Nederlandse militair, van soldaat
tot generaal vanaf de Slag bij Waterloo in 1815. Dat doel komt in zicht. Beneden zullen we na het
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ophefen van de Guus Hagers-tentoonstelling komend voorjaar de vaste collecte Nederlands-Indië
verder updaten. Op de bovenverdieping zijn we ook vrijwel klaar. Veel werk hebben we gehad aan de
”Uitzendingen”. Nu is de Kolonel-Bor-exposite aan de beurt. Hierna volgt het renoveren van de Van
Rossem-exposite.
Vergunning volgens Wet Wapen en Munite
Toen in oktober 2018 onze wapenvergunning verlengd moest worden, besloot de afdeling Bijzondere
Weten van de Polite, om een inspecte op ons pand uit te voeren. Deze inspecte leverde een fink
aantal punten op die voor verbetering vatbaar waren. In goed overleg met de ambtenaren van
Bijzondere Weten is een plan gemaakt met de aanpassingen en het tjdpad. Dat plan hebben we
volledig uitgevoerd. Zo moesten de wapens die niet in een vitrine lagen, aan een staalkabel met slot
komen te liggen. Een deel van de vergunningsplichtge wapens moest in een goedgekeurde
wapenkluis worden opgeborgen. En ook werden er eisen gesteld aan de raampartj in de
ontvangstruimte. Nadat alle aanpassingen doorgevoerd waren, kregen we halverwege februari onze
nieuwe wapenvergunning. Hiermee voldoen we niet alleen aan de eisen van de Wet Wapens en
Munite, maar is ons museum er ook veiliger op geworden.
Schenkingen en bruikleen
Schenkingen 2019.
Het afgelopen kalenderjaar heef het Museum Militaire Tradite weer een groot aantal schenkingen
in ontvangst mogen nemen. Gemiddeld 1 per week, variërende van objecten als complete
uniformen, hoofddeksels,schoeisel, schilderijen, verrekijker, muziekinstrumenten, tlpemachine,
naaimachine, Tv-toestel, wapenstokken, handboeien, sabel met schede etc., maar ook boekwerken,
brochures en krantenknipsels. Veel van de geschonken objecten komen vroeg of laat in aanmerking
voor een plaats in de vaste of wisselexposite. Garantes hiervoor worden bij het in ontvangst nemen
echter niet gegeven. In ieder geval wordt er een plaatsje vrijgemaakt in ons depot.
Ook geschonken panelen met gegevens over de politonele actes zullen vroeg of laat worden
geëxposeerd. Wandborden en wandtegeltjes worden ook nog steeds aangeboden. Inmiddels zouden
we het hele museum kunnen betegelen. Voor de echt unieke exemplaren zoeken we mogelijkheden
om deze te tonen. Gezien de ons verleende wapenvergunning zijn we gestopt met het in ontvangst
nemen van wapens en munite.
Bruiklenen.
Door de verdwenen digitale bestanden beschikt de collectebeheerder slechts over het oude register.
Bij vragen over bruiklenen is het een hele opgave om deze te traceren. Gelukkig is het MMT-beleid
om zoveel mogelijk bruiklenen terug te geven aan de juridische eigenaar. We proberen dit bestand
dus zoveel mogelijk af te bouwen. Het huidige beleid is dus om zo min mogelijk bruiklenen te
beheren.
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. Kortom, 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
ordenen van het boekenbestand. Dat verloopt voorspoedig. Op termijn is de intente van de
bibliotheek een toegankelijk documentatecentrum van te maken.
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Speciale dagen en actes
2019 stond in het teken van ons vijfigjarig jubileum. Dat is met ofciële genodigden, vrijwilligers en
donateurs uitbundig gevierd. Zowel de wisselexposites “Nederland 75 jaar bevrijding” als “Guus
Hagers, een vergeten oorlogsheld” mochten zich in enige belangstelling verheugen. Het feit, dat ons
museum was opgenomen in een regionale fetstocht, leverde een leuk aantal bezoekers op.
Public Relatons
Onze PR-actviteiten in het afgelopen jaar betrofen artkelen in de regionale dagbladen en flmpjes
op hun website. Ook met interviews met de samenstellers van diverse wisseltentoonstellingen
tmmerden we aan de weg. Daarnaast zijn we ook naar buiten gegaan door deel te nemen aan
festvals en herdenkingen.
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. Al met al baart het handhaven/uitbreiden van het vrijwilligersbestand enige zorgen
voor de toekomst. We doen als Stchtng wel aan “behoud” door vrijwilligers uitdrukkelijk te
betrekken bij de opening van exposites, interne actviteiten en ook krijgen zij 3 maal per jaar een
nieuwsbrief. Het bestuur beraadt zich om op createve wijze wellicht toch enkele vrijwilligers binnen
te halen. Aandacht voor de vrijwilligers is er voldoen, getuige ook weer de gezellige Kerstviering op
14 december j.l.
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, dat dit jaar nog niet
heef plaatsgevonden. Het voldoen aan de wapenvergunning heef ertoe geleid dat een wapenkluis
moest worden aangeschaf en de algemene ruimte voorzien werd van dubbel glas.
Het bestuur heef ook besloten in de kostensfeer maatregelen te nemen. Met name in de
energievoorziening is bespaard door een project te starten de lampen te vervangen door LEDverlichtng. De dubbele beglazing in de algemene ruimte was een andere maatregel, die toch al
moest gebeuren, zoals hierboven beschreven.
De gemeentelijke belastngen zijn ten opzichte van 2018 aanzienlijk verhoogd 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 en daarmee ook de inkomsten uit entreegelden.
Het museum heef zich gericht op de interne bedrijfsvoering, waarbij minder aandacht was voor
promote van het museum. Dit had te maken met het uitgangspunt dat ‘de basis op orde moet zijn’.
Nu dat grotendeels het geval is worden meer marktgerichte actviteiten ontplooid teneinde meer
bezoekers binnen te halen.
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Een fnancieel verslag met balans kunt u opvragen bij de penningmeester, maar is ook opgenomen
op de website.
Met vriendelijke groet,
Stan Klijnhout
Secretaris
secretaris@museummilitairetradite.nl
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Blad1
Staat van baten en lasten 2019

Inkomsten
Donaties
Entreegelden
Fondsen
Verhuur bovenwoning
Verhuur koffiekamer

Uitgaven
€ 7.450,94
€ 666,95
€ 1.561,30
€ 7.606,72
€ 1.247,57

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

€ 0,10

Saldo
Totaal inkomsten

€ 18.533,48

€ 1.801,46

Totaal uitgaven

Liquiditeit
Kassa
Zakelijke rekening ING
Spaarrekening ING

€ 31,50
€ 2.566,45
€ 7.000,00

Totaal

€ 9.597,95

€ 797,58
€ 2.208,44
€ 4.042,62
€ 3.346,69
€ 771,95
€ 29,27
€ 1.269,22
€ 952,95
€ 2.993,69
€ 319,51
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€ 18.533,48

