STICHTING VRIENDEN NATIONAAL MILITAIR MUSEUM
JAARVERSLAG 2021
Algemeen
Al twee jaar beïnvloeden maatregelen van de Overheid - om de pandemie die
wereldwijd heerst de kop in te drukken - de Nederlandse museumwereld. Zo ook het
Nationaal Militair Museum en daaraan gekoppeld haar vriendenstichting. De hoop dat
het bestuur van de Stichting Vrienden van het Nationaal Militair Museum (SVNMM) dit
jaar haar activiteiten weer voortvarend op zou kunnen pakken heeft zij slechts ten
dele waar kunnen maken.
De belangrijkste 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 belangrijkste 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, regelt zij (beperkte) gratis toegang tot de andere defensiemusea,
kortingen voor evenementen van het NMM en de uitgifte van drie NMMagazines.
Het bestuur van de SVNMM heeft op 16 oktober een vriendendag kunnen organiseren.
Het bestuur had een interessant programma samengesteld met onder andere een
lezing van Cdre prof. dr. Osinga over de toekomst van oorlogvoeren, gevolgd door
een toelichting van drs. Willemsen bij de revolver van Von Brὓken Fock, aangeschaft
met een schenking van onze Stichting. Verder konden de Vrienden nog de
tentoonstelling bezichtigen Hij of ik, het waargebeurde relaas van een jonge
Canadees en een jonge Duitser aan de vooravond van de bevrijding, nu 77 jaar
geleden en onder de indruk raken van de vernieuwde Klas van 45, het indringende
verhaal van vijf kinderen hoe zij de WO2 hebben beleefd. Na bijna twee jaar was het
weer genieten van zo`n mooie vriendendag in het NMM.
Informatieoverdracht naar de Vrienden
NMMagazine
De Vrienden hebben het afgelopen jaar drie mooie magazines mogen ontvangen.
Website
Door externe problemen liet de informatie op de website in het begin van het jaar
nog veel te wensen over. De website is inmiddels vernieuwd waardoor er een
nauwere relatie is ontstaan tussen de website van de Vrienden en de website van het
NMM. Vanuit de SVNMM moet er echter nog een aantal aanpassingen gedaan worden
om tot een levendiger en actuelere website te komen.
Algemene Informatie

Interessante informatie uit het NMM of vanuit de vriendenstichting is gedeeld met de
Vrienden, veelal per mail, soms met een brief.
Vergaderfrequentie bestuur SVNMM
Het bestuur van de SVNMM heeft in 2021 acht keer vergaderd, waarbij zij 4 keer
fysiek in het NMM bijeengekomen zijn (16/07, 27/08, 08/10 en 19/11) en 4 keer
vanuit huis vergaderd hebben via MS Teams (29/01, 12/03, 23/04 en 16/12). Van de
vergaderingen zijn verslagen gemaakt en deze zijn gearchiveerd. Ook zijn er
financiële overzichten opgesteld.
Na afloop van de fysieke vergaderingen in het NMM had het bestuur overleg met
mevrouw Michaela van Grinsven, Manager Marketing en Communicatie bij de
Koninklijke Stichting Defensie Musea.
De geplande brainstormsessie met het NMM op 02/12/21 en later op 18/12/21 kon
vanwege de lockdown niet doorgaan. Zij is nu naar het voorjaar van 2022 verschoven.
Arma
Rond de jaarwisseling (2021-2022) hebben de Vrienden voor de 2de keer een (gratis)
Arma ontvangen. Dit als compensatie voor activiteiten voor de Vrienden die niet
plaats hebben kunnen vinden. Voor de artikelen in Arma is geput uit de collecties
van het NMM, het Marinemuseum, het Marechausseemuseum en het
Mariniersmuseum.
Bijeenkomsten SVNMM met D- SDM en D-NMM
Afgelopen jaar is er buiten de vergaderingen om ook regelmatig contact geweest
tussen bestuur SVNMM en mevrouw Michaela van Grinsven.
Jaarlijks vrijwilligersdiner
Het jaarlijkse vrijwilligersdiner, waarin ook officieel afscheid zou worden genomen
van voormalige bestuursleden, stond gepland voor 16/12/21, maar is niet doorgegaan
vanwege de derde golf van Corona en de daartegen genomen maatregelen van de
Overheid.
e-Herkenning
Bij steeds meer overheidsinstanties heeft men e-Herkenning nodig om in te kunnen
loggen. Dat is ook onze Stichting vanaf 01/01/22 contractueel verplicht. Daar de
bestuursleden SVNMM statutair “gezamenlijke bevoegd” hebben alle van de op
moment van indienen van de aanvraag bevoegde vertegenwoordigers dit contract
getekend.
UBO
Het bestuur van de Stichting Vrienden NMM is - vanwege Europese Regelgeving -vanaf
2022 wettelijk verplicht om UBO`s (Ultimate Beneficial Owners) in te schrijven in
het UBO register bij de KvK. Dit register moet transparant maken wie de
belanghebbende van een organisatie zijn, ter voorkoming van fraude, witwassen en
terrorismefinanciering. Door het bestuur van de SVNMM is in 2021 aan deze
verplichting voldaan.
Schenkingen

Er is een schenking van € 1.100 gedaan waarvan € 1.000 t.b.v. de restauratie van de
F-100.
Legaten
Er zijn dit jaar geen legaten ontvangen.
Financiën
Aan bijdragen van de Vrienden werd € 22.844 ontvangen.
Donateurs
De SVNMM had op 31 december 1.018 donateurs.
Vermogen
Het vermogen van de SVNMM was eind 2021 € 93.117
In 2021 is het bestuur versterkt met drie nieuwe bestuursleden; de heren Michiel
Dulfer, Han Schoorlemmer en Edwin Ouwejan en is mevrouw Ankie Elders
afgetreden.
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