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Algemeen 
In december van dit jaar  bestond de Stichting Vrienden van het Nationaal Militair Museum 
(SVNMM) vijf jaar. Dit lustrum is passend gevierd.  In goede samenwerking met het NMM en 
uitgeverij Walburg Pers is er een fraaie “Arma 50” tot stand gekomen. Vanwege het 
lustrum heeft het bestuur gemeend alle Vrienden van het NMM een “Arma” als cadeau aan 
te bieden. Met dit boek wordt de kennis van de collectie van het NMM vergroot.  
 
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 
De bestuursactiviteiten bestaan uit het ambassadeurschap voor het museum, de 
activiteiten rondom de jaarlijkse schenking aan het museum, het organiseren van 
vriendendagen, het uitgeven van een magazine en het onderhouden van goede contacten 
met het NMM. Na het eerste lustrum kan worden gesteld dat de aanloopproblemen zoals 
het samengaan van twee vriendenstichtingen zijn overwonnen, dat het NMMagazine 
voldoet aan ieders verwachtingen en dat de relatie met het NMM uitstekend is. Door 
externe problemen laat de informatie op de website echter nog te wensen over. Het NMM 
hoopt hiervoor volgend jaar een oplossing te hebben gevonden.  
 
Gratis toegang tot de overige Defensiemusea: 
In 2019 is er opnieuw toegang geregeld voor de Vrienden van de verschillende 
Defensiemusea. In een week in het voorjaar en een week in het najaar konden de Vrienden 
gratis elkaars museum bezoeken.  
 
Activiteiten voor de Vrienden in 2019 
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. De 
vriendendag op 6 april was een doorslaand succes. Binnen het thema van de Koude Oorlog 
kon in het NMM een lezing worden bijgewoond en de tentoonstelling worden bezocht met 
als titel: “als de Russen komen”. Bij hangaar 8 kon de pas verworven Fokker C-X worden 
bewonderd. Hier was ook de afsluitende borrel. De tweede vriendendag op 2 november is 
vanwege gebrek aan belangstelling helaas niet doorgegaan. Geïnventariseerd wordt hoe dit 
heeft kunnen gebeuren.  
 
Informatieoverdracht naar de Vrienden 
NMMagazine 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.  
 
 
 



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: 
Bestuursleden waren aanwezig in het NMM tijdens het “Zomeroffensief”, een tweedaagse 
tankshow, waarvoor de Vrienden gratis toegang hadden. Doel van het bestuur was 
zichtbaar te zijn voor onze Vrienden en nieuwe Vrienden te werven. Enkele nieuwe 
Vrienden konden aan ons donateurenbestand worden toegevoegd.  
 
Tickets voor evenementen van het NMM met korting voor de Vrienden: 
Bij vrijwel alle evenementen van het NMM krijgen de Vrienden korting op het 
toegangsbewijs. De manier om deze tickets te verwerven verloopt helaas nog niet zoals 
gewenst. Dat wordt in 2020 verder geautomatiseerd. 
 
Vergaderfrequentie bestuur SVNMM 
Het bestuur van de SVNMM heeft in 2019 vijf keer vergaderd, waarvan drie keer op de 
Frederikkazerne te Den Haag en twee keer in het NMM te Soest. Na afloop van de 
vergaderingen in het NMM had het bestuur overleg met de heren P. van Vlijmen D-NMM en 
R. Weijers Hoofd Sector Publiek. Daarnaast hield op 19 december jl. het bestuur een 
brainstormsessie in restaurant De Soester Duinen. Van de vergaderingen zijn verslagen 
gemaakt en gearchiveerd. Ook zijn er regelmatig financiële overzichten opgesteld.  
 
Bijeenkomsten SVNMM met D- SDM en D-NMM  
Afgelopen jaar is er tussentijds ook regelmatig contact geweest tussen de voorzitter en de 
heer P. van Vlijmen D-NMM / D-KDS.  
 
Jaarlijks vrijwilligersdiner 
Het jaarlijkse vrijwilligersdiner vond plaats op 25 november 2019. Hierbij werden alle 
redactieleden van het NMMagazine, de Chef de bureau en de webmaster uitgenodigd. Dit  
als dank voor hun onbezoldigde werkzaamheden voor onze stichting.  
 
Schenkingen 
Een belangrijke pijler van de SVNMM is het in stand houden van - en – het uitbreiden van 
de collectie van het NMM. Op verzoek van het NMM is er in 2019 een bijzondere revolver 
aangeschaft. Dit wapen was in 1877 een geschenk van de KMA aan de beste cadet van dat 
jaar Emile A. von Brucken Fock. De revolver zal een plaatsje krijgen in de Pronkzaal van 
het NMM.  
 
Legaten 
De SVNMM ontving in 2019 geen legaten. 
Wel ontving de Stichting een geldbedrag gedoneerd bij de crematie van een Vriend die 
jarenlang ook een actief vrijwilliger is geweest. 
 
Financiën 
Aan bijdragen van de Vrienden werd € 25.610,55 ontvangen. 
 
Donateurs 
De SVNMM had op 31 december 1120 donateurs. 
 
Vermogen 
Het vermogen van de SVNMM was eind 2018 € 77.454,00 
 



Samenstelling bestuur 
In 2019 waren er verschillende mutaties binnen het bestuur. In oktober is de heer Michael 
Jansen tot het bestuur toegetreden en heeft de heer Stefan Willems ons bestuur verlaten. 
In december heeft de heer Theo Ent, onze voorzitter, onverwacht te kennen gegeven dat 
hij het bestuur met onmiddellijke ingang verlaat. De heer Freek Groen is voorlopig weer 
tot voorzitter benoemd.  
 
Het bestuur van de SVNMM bestond daardoor op 31 december 2019 uit: 
Voorzitter:   F. Groen 
Secretaris:   Mw. J. A. van Vels- van Dongen 
Penningmeester:  E. J. Remkes 
Lid:    W. F. Visée 
Lid:    E. P. Vonk 
Lid:    Mw. A. Elders  
Lid:    M.E. Jansen 
 
Redactie 
De redactie van het Magazine bestond op 31 december 2019 uit: 
Bestuurslid SVNMM:  E. P. Vonk 
Hoofdredacteur: W. Boogaard 
Redacteur   l. Sloos 
Redacteur  R. Gercama 
Redacteur  A. van Beveren  
Redacteur  C. Schoofs   
NMM   R. Weijers 
 
Ondersteuning 
Chef het bureau, R. Budèl, ondersteunde de administratieve en financiële werkzaamheden 
 
Website 
J. Klaphake (NMM) verzorgde de website. 
 
 
 
Mw. drs. J.A. van Vels- van Dongen 
Secretaris Stichting Vrienden NMM. 
 
 
 
 
 
 


