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Algemeen 
Vele sectoren in Nederland zijn zwaar getroffen door de maatregelen om Covid-19 
de kop in te drukken, waaronder de museumwereld. Ook het Nationaal Militair 
Museum (NMM) en daaraan gekoppeld haar vriendenstichting, de Stichting Vrienden 
van het Nationaal Militair Museum (SVNMM) hebben hieronder te lijden. Daardoor 
konden de doelstellingen van de SVNMM slechts ten dele worden uitgevoerd.  
 
De doelstellingen van de SVNMM zijn: 
 
“Steun te verlenen aan het NMM, het in stand houden van en indien mogelijk uitbreiden 
van haar collectie, en de kennis van en over het NMM te bevorderen”   
 
Bestuursactiviteiten 
De bestuursactiviteiten van de Stichting Vrienden van het NMM bestaan uit het 
ambassadeurschap voor het museum en de jaarlijkse schenking aan het museum. 
Daarnaast organiseert zij activiteiten voor de vrienden zoals vriendendagen, beperkt 
gratis toegang tot de andere defensiemusea, het regelen van kortingen voor 
evenementen van het NMM en de uitgifte van drie NMMagazines. 
 
Door Covid-19 konden de al georganiseerde vriendendagen op 2 mei en 9 oktober 
niet doorgaan. Ook de jaarlijkse twee weken gratis toegang tot de overige 
defensiemusea gingen om die redenen niet door. Vrijwel een groot deel van het jaar 
was het NMM gesloten of slechts beperkt opengesteld. Bezoekers mochten in 
gereserveerde tijd binnen komen en moesten afstand tot elkaar bewaren. 
 
Activiteiten voor de Vrienden in 2020 
Vriendendagen:  
De vriendendag van 2 mei zou in het teken staan van 75 jaar Bevrijding en op de 
vriendendag van 9 oktober zou het harnas van de heer van Gelre getoond worden. 
Dit bijzondere harnas was in bruikleen van de Sint Eusebiuskerk te Arnhem. Deze 
kerk wordt momenteel gerestaureerd.  
 
Informatieoverdracht naar de Vrienden 
NMMagazine en website: 
De Vrienden hebben het afgelopen jaar wel 3 mooie magazines mogen ontvangen. 
 
Door externe problemen laat de informatie op de website nog te wensen over. De 
verwachting is dat begin 2021 er een volledige bijgewerkte website is, waarbij er 
een nog nauwere relatie is tussen de website van de Vrienden en de website van het 
NMM.  
Interessante informatie uit het NMM of vanuit de vriendenstichting is gedeeld met de 
Vrienden. Ook is er een vragenlijst gestuurd naar de vrienden betreffende de 
algehele gang van zaken binnen de SVNMM. Bijna 70 Vrienden hebben daarop 



gereageerd en hebben positieve aanbevelingen gedaan waar het bestuur goed naar 
zal kijken. Een aantal Vrienden wilde graag een persoonlijk onderhoud met (een deel 
van) het bestuur, maar vanwege de anti Covid-19 maatregelen is daar nog niets van 
terecht gekomen.   
 
Vergaderfrequentie bestuur SVNMM 
Het bestuur van de SVNMM heeft in 2020 6 keer vergaderd, waarbij zij 4 keer fysiek 
in het NMM bijeengekomen zijn (28/01, 27/02, 06/08, 25/09) en 2 keer van uit huis 
vergaderd hebben via MS Teams (09/04, 29/10). Van de vergaderingen zijn verslagen 
gemaakt en deze zijn gearchiveerd. Ook zijn er financiële overzichten opgesteld.  
 
Na afloop van de vergaderingen in het NMM had het bestuur overleg met de heren P. 
van Vlijmen D-NMM en R. Weijers, tot 1 september Hoofd Sector Publiek van het 
NMM. Hierna heeft mevrouw M. van Grinsven, Koninklijke Stichting Defensie Musea/ 
Manager Marketing en Communicatie deze taak van Weijers overgenomen.  
 
De geplande brainstormsessie op 2 december en later op 18 december kon vanwege 
de lockdown niet doorgaan. 
 
Arma 
Rond de jaarwisseling (2019-2020) hebben alle Vrienden gratis een Arma ontvangen. 
Arma is de voortzetting van Armamentarium, het jaarboek van het voormalige 
Legermuseum te Delft. Nieuw is de naam en dat er voor de artikelen geput is uit de 
collecties van het NMM, het Marinemuseum, het Marechausseemuseum en het 
Mariniersmuseum.  
Veel Vrienden hebben aangegeven prijs te stellen op een verdere uitgifte van Arma 
en willen daarvoor ook een bijdrage leveren. Het NMM zal bekijken in hoeverre dat 
in de toekomst mogelijk is. Naar verwachting wordt er in 2021 weer een Arma (nr. 
51) uitgegeven.  
 
Bijeenkomsten SVNMM met D- SDM en D-NMM  
Afgelopen jaar is er tussentijds wel regelmatig contact geweest tussen de voorzitter 
en de heer P. van Vlijmen D-NMM / D-KDS.  
 
Jaarlijks vrijwilligersdiner 
Het jaarlijkse vrijwilligersdiner heeft in 2020 niet plaats gevonden. De vrijwilligers 
bij de website en het NMMagazine hebben een kleine attentie ontvangen voor hun 
werkzaamheden.   
 
Schenkingen 
Door omstandigheden is er dit jaar geen schenking gedaan aan het NMM. Voor 2021 
staan er meerdere schenkingen op de verlanglijst.  
 
Legaten 
Als rechtsopvolger van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum / 
Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Collectie  ontving de SVNMM in 2020 een 
Legaat van de familie Kleinstra- Roelfsema met als voorwaarde dat het Legaat ten 
goede zou komen aan de militaire luchtvaart collectie van het NMM.  
 
 



Financiën 
Aan bijdragen van de Vrienden werd € 27. 000 ontvangen. 
 
Donateurs 
De SVNMM had op 31 december 1109 donateurs. 
 
Vermogen 
Het vermogen van de SVNMM was eind 2020 € 79.581  
 
 
Samenstelling bestuur: 
Het bestuur van de SVNMM bestond daardoor op 31 december 2020 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 2020 uit: 
Bestuurslid SVNMM:  E. P. Vonk 
Bestuurslid SVNMM:  M. Jansen  
Redacteur    L. Sloos 
Redacteur   R. Gercama  
Redacteur   C. Schoofs 
Redactie    T. Broos 
 
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. 
 


