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Algemeen 
De Stichting Vrienden van het Nationaal Militair Museum (SVNMM) is opgericht in november 
2014. Door de samenvoeging van het voormalige Legermuseum (Delft) en het voormalige 
Militaire Luchtvaart Museum (Soesterberg) in het Nationaal Militair Museum (Soest) werd 
de samenvoeging van beide vriendenstichtingen bijna vanzelfsprekend.  
 
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. 

 
Bestuursactiviteiten 
Naast de gebruikelijke bestuursactiviteiten zoals het doen van een schenking aan het 
museum, het organiseren van vriendendagen, het uitgeven van een magazine en het 
onderhouden van goede contacten met het NMM, heeft het bestuur in oktober jl een 
brainstormsessie georganiseerd om te duiden waar de SVNMM na vier jaar precies voor 
staat. De SVNMM is op de goede weg. De eerste aanloopproblemen zoals het samengaan 
van twee vriendenstichtingen zijn overwonnen, het NMMagazine voldoet aan ieders 
verwachtingen en de relatie met het NMM is uitstekend. Door externe problemen laat de 
informatie op de website nog wel te wensen over. Het NMM zoekt hiervoor naar een 
oplossing. 
 
Om scherp te blijven is het de bedoeling ieder jaar een dergelijke brainstormsessie te 
organiseren. 
 
Gratis toegang tot het NMM: 
Ook in 2018 was de toegang tot het NMM voor de Vrienden gratis. De verwachting is dat dit 
in de toekomst zo zal blijven. 
 
Gratis toegang tot de overige Defensiemusea: 
In 2018 is er geen gratis toegang geweest voor de Vrienden van de verschillende 
Defensiemusea tot het bezoeken van elkaars museum. Voor februari 2019 is dat al wel 
geregeld.  
 
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. Zo 
kon er op 21 april een kijkje genomen worden bij de preview “Willem”, een 
tentoonstelling over de jonge jaren van Willem van Oranje met een inleiding op deze 
tentoonstelling in het Auditorium.  
 
Vriendendag in Den Helder/ De Kooy: 
Vanwege de enorme belangstelling voor een bezoek aan het Maritiem Vliegkamp De Kooy 
en de Traditiekamer (TRAKA) van de Marineluchtvaartdienst in Den Helder in 2017 is deze 
vriendendag op 7 november 2018 herhaald.  Ook nu was de Indische maaltijd voor de 
Vrienden gratis.  



 
 
 
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 2018 verder geprofessionaliseerd. De artikelen sluiten steeds meer 
aan bij het programma van het museum. 
 
E-mail: 
Om de betrokkenheid van de Vrienden bij het NMM te vergroten, wordt getracht 
interessante informatie over het museum naar de Vrienden te versturen. Om de kosten 
hiervan te beperken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mail.  
 
Werving Vrienden: 
Het bestuur was aanwezig tijdens de Soesterberg Luchtvaartdagen. Doel hiervan was 
zichtbaar te zijn voor onze Vrienden tijdens deze dagen en tevens nieuwe Vrienden te 
werven. Hierdoor konden 15 nieuwe Vrienden aan ons donateursbestand worden 
toegevoegd.   
 
Tickets voor evenementen van het NMM met korting voor de Vrienden: 
Een ticket met korting voor evenementen van het NMM kon alleen persoonlijk in het 
museum worden opgehaald, voorafgaand aan het evenement. Dat probleem is nu opgelost. 
De Vrienden hebben hierover een e-mail ontvangen.  
 
Vergaderfrequentie bestuur SVNMM 
Het bestuur van de SVNMM heeft in 2018 zes keer vergaderd, waarvan drie keer in het 
NMM, en drie keer in Den Haag. Na afloop van de vergaderingen in het NMM heeft het 
bestuur twee keer overleg gehad met Ronnie Weijers, Hoofd Sector Publiek en een keer 
met Paul van Vlijmen, directeur NMM. Toegevoegd wordt de jaarlijkse brainstormsessie. 
 
Bijeenkomsten SVNMM met D- SDM en D-NMM 
Afgelopen jaar is er regelmatig contact geweest tussen de voorzitter en de heer P. van 
Vlijmen interim D-NMM / D-KDS.  
 
Jaarlijks vrijwilligersdiner 
Het jaarlijkse vrijwilligersdiner vond plaats op 2 oktober 2018. 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 
Een belangrijke pijler van de SVNMM is het in stand houden van - en indien mogelijk – het 
uitbreiden van de collectie van het NMM. Op de vriendendag van 21 april is daartoe het 
portret van Johan Cornelis Braams, afgebeeld als Garde du Corps (lijfwacht) van de prins 
van Oranje in 1813 aangeboden.  
 
Armamentaria: 
In overleg tussen de SVNMM en het NMM is besloten - in ieder geval nog een keer (de 50ste) 
- Armamentaria uit te geven. Veel Vrienden hebben hierom gevraagd. Het NMM zal 
Armamentaria produceren en financieren.  
 



 
Legaten 
De SVNMM ontving in 2018 geen legaten. 
 
Financiën 
Aan donaties werd € 18.185 ontvangen. 
 
Donateurs 
De SVNMM had op 31 december 1155 donateurs. 
 
Vermogen 
Het vermogen van de SVNMM was eind 2018 € 77.387. 
 
Samenstelling bestuur  
Het bestuur van de SVNMM bestond op 31 december 2018 uit: 
Voorzitter:   TH. Ent 
Vicevoorzitter:  F. Groen 
Secretaris:   Mw. J. A. van Vels- van Dongen 
Penningmeester:  E. J. Remkes 
Lid:    S. P. M. Willems 
Lid:    W. F. Visée 
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   (tot medio 2018) 
Redacteur  A. van Beveren (na medio  2018) 
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. 
 
 
 
 
 
 


