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Inleiding 
In 2014 was de herinrichting van het museale bestel van Defensie afgerond. Daarbij 
zijn vijf militaire musea ondergebracht in een nieuwe Stichting Defensiemusea. In 
2015 heeft deze stichting het predicaat “Koninklijk” ontvangen en gaat verder 
onder de naam Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD). Bij deze herinrichting 
zijn het Legermuseum en het Militaire Luchtvaart Museum fysiek samengevoegd tot 
het Nationaal Militair Museum (NMM) te Soest. 
 
Stichting Vrienden Nationaal Militair Museum 
De samenvoeging van het voormalige Legermuseum en het voormalige Militair 
Luchtvaart Museum was aanleiding om de vriendenstichtingen ook samen te laten 
gaan. Op 14 november 2015 werd de Stichting Vrienden Nationaal Militair Museum 
(SVNMM) opgericht met als belangrijkste doelstelling:  

Steun te verlenen aan het NMM, het in stand houden van en indien mogelijk 
uitbreiden van de collectie van het NMM, en de kennis van en over het NMM 
te bevorderen. 

De Stichting heeft in de nieuwe samenstelling diverse activiteiten ontplooid. 
 
Bestuursactiviteiten 
Alle Vrienden hebben in 2026 een hard plastic vriendenpas ontvangen.  
 
Voor de giften aan de collectie van het NMM is dit jaar nog een pas op de plaats 
gemaakt. Voor 2017 is een substantieel bedrag voor een geschenk op de Begroting 
gezet. 
 
Inspanningen om ook in 2017 gratis toegang voor de Vrienden in het NMM te 
behouden zijn beloond. 
 
Inspanningen om de Vrienden van de Defensiemusea een week in het voorjaar en 
een week in het en najaar van 2017 gratis toegang te verlenen tot elkaars museum 
hebben succes gehad. Deze weken zullen op de website worden aangekondigd. 
 
Vergaderfrequentie bestuur SVNMM 
Het bestuur van de SVNMM heeft in 2016 acht keer vergaderd waarvan twee keer in 
het NMM. Na afloop van de vergaderingen in het NMM heeft het bestuur overlegd 
met mevrouw Hedwig Saam directeur van het NMM.  
 
Vergaderingen met D- SDM en D-NMM 
Afgelopen jaar is er regelmatig contact geweest tussen de voorzitter en 
vicevoorzitter met de heer P. van Vlijmen directeur Koninklijke Stichting 
Defensiemusea en mevrouw H. Saam, directeur Nationaal Militair Museum. 
 
 
 



Informatieoverdracht naar de Vrienden 
Om de Vrienden op de hoogte te houden van wat er leeft binnen en buiten het NMM 
op (museaal) militair gebied hebben zij voor het 2de jaar drie NMMagazine `s 
ontvangen en voorzag de website zoveel mogelijk in de nieuwsvoorziening.  
 
Dankzij de inspanningen van de nieuwe redactieleden kreeg het NMMagazine zijn 
eigentijdse uiterlijk met een steeds aantrekkelijker inhoud.  
 
Om inzicht te krijgen in de belangstellingssfeer van haar Vrienden - ten einde hun 
beter van dienst te kunnen zijn - heeft het bestuur een enquête op de website 
geplaatst. Vrienden worden verzocht deze te downloaden, in te vullen en op te 
sturen. 
 
Activiteiten voor de Vrienden in 2016 
In aansluiting op de tentoonstelling: Tank! Back to the Future werd er op 13 mei in 
het NMM een vriendendag gehouden. 107 Vrienden en 33 introducees hebben 
hieraan deelgenomen. In het Auditorium werden er lezingen gegeven door majoor 
Wilko de Waard over de ontwikkeling van de AH64 Apache Helikopter: van antitank 
Helikopter tot Multifunctioneel Platform. Ook kon weer “De Klas van 45”, worden 
bezocht. Met kleine groepen werd hier teruggekeken op de oorlogsjaren 1940-1945. 
Er bestaat daarvoor zoveel belangstelling dat er nog een volgende gelegenheid 
georganiseerd gaat worden. Daarnaast bestond de mogelijkheid voor een vrij 
bezoek aan de tentoonstelling of onder begeleiding van een rondleider. De dag 
werd afgesloten met een zeer geanimeerde borrel.  
 
Het bestuur SVNMM heeft voor de spectaculaire tankshow in de Arena van het NMM 
in het weekend van 27 en 28 augustus 2016 250 kaartjes aan haar Vrienden ter 
beschikking kunnen stellen tegen de zeer gereduceerde prijs (€10,00 in plaats van 
€25,00). De aanvraag hiervoor overtrof alle verwachtingen. Niet iedereen kon een 
kaartje voor dit evenement bemachtigen, dat meer dan 10.000 bezoekers trok.  
 
Vanwege het grote animo bij de Vrienden heeft het bestuur besloten om in 2017 
opnieuw een vriendendag aan een NMM Thematentoonstelling te koppelen.  
 
Schenkingen 
Er zijn in 2016 geen schenkingen aan het NMM gedaan. 
 
Legaten 
De SVNMM ontving in 2016 geen legaten. 
 
Financiën 
Aan donaties werd € 32.445, 00 ontvangen. 
 
Donateurs 
De SVNMM had op 31 december 2016 1474 donateurs. 
 
Vermogen 
Het vermogen van de SVNMM was eind 2016 €85.916,00 
 



Samenstelling bestuur  
Het bestuur van de SVNMM bestond op 31 december 2016 uit: 
Voorzitter:   Th. Ent 
Vicevoorzitter:  F. Groen 
Secretaris:   drs. J.A. van Vels- van Dongen 
Penningmeester:  drs. E. J. Remkes 
Lid:    drs. S.P.M. Willems 
Lid:    drs. W. F. Visie 
Lid:    E.P. Vonk. 
 
Ondersteuning 
Chef het bureau, R. Budel, ondersteunt de administratieve en financiële werkzaamheden 
van de SVNMM. 
 
Redactie 
De redactie van het Magazine bestond op 31 december 2016 uit: 
Bestuurslid SVNMM:  E. P. Vonk 
Hoofdredacteur: drs. W. Boogaard 
Redacteur   S. Maaskant, MA 
Redacteur  R. Gercama 
Redacteur  drs. E. Ronner. 
 
Website 
J. Klaphake (NMM) verzorgde de website. 
 
 
 
Mw. drs. J.A. van Vels- van Dongen 
Secretaris Stichting Vrienden NMM. 
 
 
 


