STICHTING VRIENDEN NATIONAAL MILITAIR MUSEUM
JAARVERSLAG 2017
Algemeen
De Stichting Vrienden van het Nationaal Militair Museum (SVNMM) is in november 2014
opgericht. Door de samenvoeging van het voormalige Legermuseum (Delft) en voormalige
Militaire Luchtvaart Museum (Soesterberg) in het Nationaal Militair Museum (Soest) werd
ook de samenvoeging van beide vriendenstichtingen noodzakelijk. De SVNMM heeft 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.
Om de samenvoeging van twee verschillende vriendenstichtingen goed te laten verlopen
wordt de functie van voorzitter en vicevoorzitter (functionarissen voortkomend uit de
voormalige vriendenstichtingen) jaarlijks gewisseld. In 2017 was de voorzitter afkomstig uit
de luchtvaartkringen.
Bestuursactiviteiten
De oprichting van een goede vriendenstichting met nieuwe communicatiemiddelen zoals
het NMMagazine en een website vergen enige tijd. Zo ook de spelregels in relatie met het
NMM, vooral belangrijk bij het organiseren van vriendendagen. Maar na drie jaar voldoet
het NMMagazine volledig aan de verwachtingen, is de relatie met het NMM uitstekend en
de aanvankelijke terugval van het aantal Vrienden gestopt. Er is weer een stijgende lijn
van donateurs te zien.
Gratis toegang tot het NMM:
Tot de bestuursactiviteiten horen ook de inspanningen die het bestuur gedaan heeft om de
toegang tot het NMM voor de Vrienden (ook) in 2017 gratis te laten zijn. De verwachting is
dat dit in de toekomst zo zal blijven.
Gratis toegang tot de overige Defensiemusea:
Daarnaast is geregeld dat de Vrienden van de Defensiemusea in het voor - en najaar van
2017 een week gratis toegang hadden tot elkaars museum. Deze weken waren van 6-11
maart en van 6-12 november. Zij werden vooraf op de website aangekondigd.
Activiteiten voor de Vrienden in 2017
Vriendendag in het NMM:
Een belangrijke activiteit van een vriendenstichting is het organiseren van vriendendagen.
Deze verhogen de betrokkenheid bij het museum en/of de onderlinge vriendenrelaties. Op
1 april werd de eerste vriendendag van 2017 gekoppeld aan de Thematentoonstelling
Ghengis Khan, wereldveroveraar te paard. Er was grote belangstelling voor de ruim
tweehonderd indrukwekkende voorwerpen uit het Inner Mongolia Museum te Hohhot,
China. Eerder, op 17 februari 2017, waren de Vrienden ook uitgenodigd bij de officiële
opening van deze tentoonstelling in het NMM.
Vriendendag in Den Helder/ De Kooy:
De viering van honderd jaar Marine Luchtvaart Dienst was aanleiding om op 1 november
2017 een bezoek te brengen aan een museum buiten het NMM; het Maritiem Vliegkamp De
Kooy en de Traditiekamer (TRAKA) van de Marineluchtvaartdienst in Den Helder. De

inschrijvingen voor deze dag overtroffen alle verwachtingen. Niet iedereen kon een
plaatsje bemachtigen voor dit uitstekend geslaagde uitstapje met gratis Indische maaltijd.
Overwogen wordt deze dag in 2018 te herhalen.
Paardenspektakel in het NMM:
In het weekend van 19-20 augustus werd er in het NMM een Paardenspektakel “Te Paard”
gehouden. Vrienden kregen op vertoon van hun vriendenpas €10,00 korting bij de aankoop
van een ticket. Er liggen plannen om deze korting te garanderen voor circa honderdvijftig
tot tweehonderd donateurs per evenement.
Informatieoverdracht naar de Vrienden
NMMagazines en website:
Om de Vrienden op de hoogte te houden van wat er leeft binnen en buiten het NMM op
(museaal) militair gebied hebben zij drie NMMagazine`s ontvangen en voorzag de website
zoveel mogelijk in de nieuwsvoorziening.
Het NMMagazine is in 2017 verder geprofessionaliseerd. De redactie streeft ernaar bij de
keuze van artikelen alle krijgsmachtdelen aan bod te laten komen. Met het NMM zijn
afspraken gemaakt de artikelen meer aan te laten sluiten op het programma van het
museum. Een permanente vertegenwoordiger van het NMM in de redactie was dan ook een
logische stap.
E-mail:
Om de betrokkenheid van de Vrienden bij het NMM te vergroten wordt ook getracht meer
interessante informatie over het museum naar hen te versturen. Om de kosten hiervan te
beperken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mail.
Enquête:
Om inzicht te krijgen in de belangstelling van haar Vrienden – en hen daardoor beter van
dienst te kunnen zijn - heeft het bestuur een enquête op de website geplaatst en
uitgedeeld op een vriendendag. Ruim 50 Vrienden hebben deze enquête ingevuld.
Vergaderfrequentie bestuur SVNMM
Het bestuur van de SVNMM heeft in 2017 zes keer vergaderd waarvan drie keer in het NMM,
een keer in Breda en twee keer in Den Haag. Na afloop van de vergaderingen in het NMM
heeft het bestuur overleg gehad met mevrouw Hedwig Saam, directeur van het NMM.
Bijeenkomsten SVNMM met D- SDM en D-NMM
Afgelopen jaar is er regelmatig contact geweest tussen de voorzitter en vicevoorzitter met
de heer P. van Vlijmen D-KDS en met mevrouw H. Saam D-NMM.
Jaarlijks bestuursdiner
Het jaarlijkse bestuursdiner vond plaats op 18 oktober 2017. Hierbij werden de
redactieleden van het NMMagazine, de Chef de bureau en de webmaster uitgenodigd als
dank voor hun onbezoldigde werkzaamheden voor de stichting.
Schenking
Op de valreep van 2017 is door het NMM op een veiling een belangrijk schilderij voor haar
collectie aangeschaft. Het betreft een portret van Johan Cornelis Braams, afgebeeld als
garde du corps (lijfwacht) van de prins van Oranje in 1813. Deze eenheid was nauw
verbonden met het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden. De aankoopprijs hiervan €2100,00 + 388,50 opgeld - neemt de Stichting Vrienden NMM voor haar rekening, als
schenking 2017. De kosten voor de reiniging en restauratie van dit schilderij zijn nog niet
bekend. Wellicht kan de stichting deze kosten ook (deels) voor haar rekening nemen.

Legaten
De SVNMM ontving in 2017 geen legaten.
Financiën
Aan donaties werd € 27.850 ontvangen.
Donateurs
De SVNMM had op 31 december 1332 donateurs.
Vermogen
Het vermogen van de SVNMM was eind 2017 € 87.052
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de SVNMM bestond op 31 december 2017 uit:
Voorzitter:
F. Groen
Vicevoorzitter:
Th. Ent
Secretaris:
Mw. J. A. van Vels- van Dongen
Penningmeester:
E. J. Remkes
Lid:
S. P. M. Willems
Lid:
W. F. Visee
Lid:
E. P. Vonk.
Lid:
Mw. A. Elders
Redactie
De redactie van het Magazine bestond op 31 december 2017 uit:
Bestuurslid SVNMM: E. P. Vonk
Hoofdredacteur:
W. Boogaard
Redacteur
S. Maaskant
Redacteur
R. Gercama
Redacteur
E. Ronner
NMM
R. Weijers
Ondersteuning
Chef het bureau, R. Budèl, ondersteunde de administratieve en financiële werkzaamheden
Website
J. Klaphake (NMM) verzorgde de website.

Mw. J.A. van Vels- van Dongen
Secretaris Stichting Vrienden NMM.

