Jaarverslag 2021
Van de voorzitter
Wederom was het door COVID-19 een lastig jaar voor ons museum. Weliswaar kwam gedurende het
jaar enige ruimte in het weer mogen bezoeken van culturele activiteiten, het heeft toch maar een
beperkt aantal bezoekers opgeleverd in vergelijking met voorgaande jaren. Maar dat is nu eenmaal
de zure werkelijkheid. We mogen ons gelukkig prijzen dat ons ouder bestand aan vrijwilligers de
crisis, qua gezondheid, goed is doorgekomen. Ook hebben we een nieuwe vrijwilliger mogen
verwelkomen, Erik Mansvelder, die inmiddels volop is ingeburgerd. Met elkaar hebben we dus ,
waar het kon, het museum laten door draaien en ook nog een aantal projecten kunnen afronden.
Chapeau allemaal voor de inbreng van alle vrijwilligers dit jaar!
We zien dat ons pand veroudert, doordat hier en daar lekkages zijn ontstaan. Actie dus om kleinere
en grotere projecten op te starten. Het betrof enerzijds noodreparaties aan de dakbedekking en,
later dit jaar, anderzijds, de vervanging van de dakgoot aan de linkerzijde van ons pand. Een hele hap
weer uit onze bankrekening, maar het moest echt gebeuren. Gelukkig hebben we in juli dit jaar een
deel van onze grond aan de achterzijde van het museum kunnen verkopen aan de buren, zodat dit
de “schade” enigszins compenseert. NL Doet was dit jaar weer een mooie aanvulling op de kleinere
klussen.
Ook is verder gewerkt aan de voorbereiding van onze nieuwe wisselexpositie, “Vrouwenkorpsen bij
Defensie”, die uiteindelijk op 13 november j.l. is geopend. Hierover later meer. Bestaande exposities
zijn nog meer verfijnd aangepakt en ook de collectie in het depot is deels heringericht door Stan
Klijnhout, Koos Koster en John de Vries. Dat heeft ook geleid tot een plan van aanpak voor het
onderhoud aan de uniformen, dat nu wordt uitgevoerd.
Het is bijna een traditie dat we jaarlijks meedoen aan de Kunstexpo van de Stichting Culturele Regio,
ditmaal bij Landgoed Zonheuvel in Doorn. In tegenstelling tot het jaar ervoor viel de inrichting van
het Museumplein, waar wij stonden, tegen en daarmee ook het bezoekersaantal. Desondanks
hebben we ons museum weer gepromoot. Qua media-aandacht is, mede door de inzet van John de
Vries, het effect geweest dat we op diverse momenten en in diverse media aandacht hebben kunnen
krijgen voor ons museum. Jammer dat het moeilijk te meten is wat voor effect dit heeft gehad op de
bezoekersstroom.
Op administratief gebied is de bibliotheek voor een groot deel gesaneerd en met behulp van een
kaartsysteem nog toegankelijker geworden, met dank aan Joop v/d Lelie.
Een zorgpunt blijft de bijdrage van de donateurs. Ca. 1/3 van de donateurs heeft nog niet hun
donatie gestort. We kunnen het niet afdwingen, maar hebben regelmatig via de nieuwsbrief hieraan
herinnerd. Meer kunnen we niet doen, immers het is vrijblijvend.
Als positief slotstuk wil ik ook nog toevoegen, dat naast de opening van de eerdergenoemde
wisselexpositie, we, gelukkig weer een uitje hebben kunnen organiseren voor vrijwilligers en
donateurs. Ditmaal op 22 oktober bij de Explosieven Opruimingsdienst (met dank aan Sjaak
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Overeem) en Kamp Amersfoort, met tussendoor een fantastische lunch in restaurant “ De
Gezelligheid” in Leusden.

Al met al doen we het dus nog steeds goed, we vertonen progressie in de exploitatie van het
museum en bereiken een nog verdere professionele uitstraling van onze collectie. We horen dat
gelukkig vaak ook van onze bezoekers, en daar houden we ons dan maar aan vast. We moeten dit
dus handhaven, ondanks dat 2022 met een nieuwe variant op het virus nog steeds heel veel
onzekerheid geeft. Maar…. gezondheid boven alles!
Met hartelijke groet,
Jan-Pieter de Rooij
Het bestuur
Het bestuur heeft in 2021 met 4 bestuursleden de Stichting geleid in de samenstelling, zoals
weergegeven in het jaarverslag van 2020. Een zestal maal is het bestuur bijeen gekomen. Op het
bestuurlijke vlak is wederom gewerkt aan een jaarplan voor 2022, maar er zijn verder geen
bijzondere zaken te melden en we gaan door op de ingeslagen weg.
Exposities
Er is behoorlijk geklust aan onze exposities. In de loop van het jaar hebben we ons beleidsplan “De
basis op orde” vrijwel volledig kunnen realiseren. Dat kon alleen maar door noeste samenwerking
binnen onze vrijwilligersploeg. De vaste expositie heeft inmiddels een vorm, waartegen bezoekers
langzamerhand “u” zeggen en echt niet alleen uit beleefdheid. Deskundige bezoekers zijn onder de
indruk van het materiaal, dat we tonen en de documentatie die daarbij is vervaardigd. ‘Van dit
museum leer je wat’, zei iemand laatst. Een ander kende het museum niet meer terug. Hij was er
vijftien jaar geleden geweest. Leuk, en allemaal te danken aan de enorme inzet van vrijwilligers die
met de neuzen één kant op staan: richting een steeds doelmatiger en interessanter ingericht militair
museum. De laatste hand wordt nu gelegd aan de Indië-tentoonstelling, waar nog een plekje over is
voor de geschiedenis van de Molukkers bij het Korps Marechaussee te Voet en een helderder
beteksting van de Marinehoek en de Militaire Muziek. De inrichting van de wisseltentoonstelling
Vrouwenkorpsen bij Defensie kostte ons een hoop arbeidscapaciteit, maar mag er, gezien de reacties
bij de officiële opening op 13 november jongstleden, zijn.

2

Collectie en beheer
In het verslagjaar heeft het MMT een 40-tal schenkingen mogen ontvangen. Enkele voor de expositie
waardevolle objecten hebben er een plaatsje in gekregen. Andere objecten hebben een plaatsje in
het depot gekregen.
Al met al is de collectie weer uitgebreid. De expositie is verder verbeterd door bij de opstellingen op
standaardjes de beschrijvingen te plaatsen. Ook de laatste bouwkundige voorzieningen zijn bijna
gerealiseerd. Het uitbouwen van de expositie is praktisch rond zodat we ons nu even, in afwachting
van de volgende wisselexpositie, kunnen gaan richten op het onderhoud.
Het onderhoud aan de objecten in de expositie is zo goed als afgerond. Met het aanschaffen van een
stoomcleaner krijgen de geëxposeerde uniformen nu een grote onderhoudsbeurt en kunnen dan ook
weer jaren vooruit. Schimmels en ander ongedierte zijn hier door voorlopig verbannen.
De volgende stap is het onderhoud van de uniformen in het depot,
hiervoor worden ze buiten het depot gehaald en gereinigd. Bij het
terugplaatsen geschiedt dit volgens de nieuwe indeling. Ook het
aanwezig schoeisel en leder en overige objecten krijgen een
poetsbeurt en een nieuw beletterd schap in het depot. Langzaam
maar zeker komt het onderhoud van de expositie en de collectie in
het depot op een goed onderhoudsniveau.
Bibliotheek
Het afgelopen jaar heeft ook het werk aan de herinrichting van de
bibliotheek niet stil gelegen. Joop van der Lelie werkt voortvarend aan
een catalogus, voorwaar een stevige klus, die inmiddels heeft geleid
tot meer inzichtelijkheid. Pas bij het invoeren van alle gegevens per
boek blijkt namelijk hoeveel materiaal er in de loop van de jaren in de
bibliotheek is binnen gebracht. Joop is er nog niet mee klaar.
Public Relations
We hebben ook dit jaar ons best gedaan om ons museum zo veel mogelijk in de aandacht te krijgen.
Vooral onze laatste expositie “Vrouwenkorpsen bij Defensie” was (en is nog steeds) aanleiding tot
uitnodigingen voor interviews, radioprogramma’s en televisie-uitzendingen. En niet alleen binnen de
regio. We waren op Radio M Utrecht en RTV Utrecht. Ook daarbuiten had en heeft men
belangstelling voor onze activiteiten. De Militaire Courant heeft ons geïnterviewd, we waren kort in
het radioprogramma van Bert Kranenborg op Radio5. En er zit nog wel wat in het verschiet. Verder
hebben we ons gezicht laten zien tijdens de eerder genoemde festivals en herdenkingen. Kortom, we
hebben er alles aan gedaan om zo veel mogelijk mensen enthousiast te maken voor waar wij mee
bezig zijn.
Donateurs
Op dit moment hebben we 97 donateurs. Een klein aantal heeft afgezegd en er zijn een paar nieuwe
donateurs bijgekomen. Het aantal blijft dus redelijk stabiel. Dit jaar is wel een nieuwe Gouden Vriend
uit de lijst donateurs toegetreden tot de donateurs, die het museum substantieel steunen. Het
betreft Cees Both Jr., die we inmiddels aan het Gouden Vriendenlijstje hebben toegevoegd. Wel
moeten we helaas ook constateren dat voor 2021 een aantal donateurs de vrijwillige bijdrage nog
3

niet heeft gestort, ondanks onze oproep in de laatste nieuwsbrief. We hebben de donateurs hard
nodig om ons museum in de benen te houden. Tot nu toe hebben we daar mooie dingen van kunnen
doen, zowel ten aanzien van de collectie als ons gebouw. We hopen dan ook dat onze hulp roep
ertoe leidt dat achterstand in bijdragen wordt ingelopen.
Financiën
Qua inkomsten is, mede door de Corona-beperkingen, het bezoek aan ons museum tot een minimum
gedaald. Zoasl eerder genoem zijn de donaties dit jaar ook tegengevallen. Daartegenover staat dat
wij, in samenspraak met de buren, een deel van onze grond achter het museum hebben kunnen
verkopen. Dit in verband met de bouw van hun nieuwe huis. Als bijkomend effect is ook de
erfafscheiding opnieuw vastgelegd. Naar aanleiding van de verbouwing van het appartement boven
het museum vorig jaar, is de huur geïndexeerd tot een vast bedrag, dat recht doet aan het
woongenot van de huurder.
Het onderhoud is aanzienlijk omhoog gegaan, mede doordat de dakgoot aan de linkerzijde van het
museum is vervangen. Dit was hard nodig. Ook is de beveiliging uitgebreid tot het depot, zodat nu
onze hele collectie is doorgeschakeld naar het beveiligingsbedrijf. Voor wat betreft de collectie is veel
inspanning verricht deze te upgraden door de aanschaf van een professioneel stoomapparaat. De
resultaten zijn prima. De samenstelling van de wisselexpositie ‘Vrouwen bij Defensie’ heeft ook
kosten met zich meegebracht, maar dat was het zeker waard.
In de representatieve sfeer hebben we eindelijk weer het jaarlijkse uitje kunnen organiseren en ook
bij het zomerevent voor de vrijwilligers en de opening van de wisselexpositie zijn natuurlijk kosten
gemaakt. Dit weegt niet op tegen het belang dat wij, als bestuur, hechten aan onze vrijwilligers en
ook de ‘outreach’’naar onze omgeving.
Een financieel verslag 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 2021

Inkomsten
Donaties
Entreegelden
Fondsen
Verhuur bovenwoning
Teruggave energiebelasting

Uitgaven
€ 6.323,46
€ 314,91
€ 4.696,81
€ 8.260,00
€ 942,00

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

Saldo
Totaal inkomsten

€ 20.537,18

Liquiditeit
Kassa
Zakelijke rekening ING
Spaarrekening ING

€ 87,15
€ 1.391,07
€ 10.000,00

Totaal

€ 11.478,22

Totaal uitgaven

€ 708,21
€ 1.583,88
€ 3.105,62
€ 8.444,14
€ 1.903,34
€ 1.077,51
€ 1.509,48
€ 1.821,11
€ 178,47

€ 205,42
€ 20.537,18

