
 

 

 
 

STICHTING VRIENDEN NATIONAAL MILITAIR MUSEUM (SVNMM) 
 

JAARVERSLAG 2022 
 
Algemeen 
Na alle beperkingen van voorgaande jaren door Covid-19 en nog rekening houdende met een 
eventuele nieuwe uitbraak van een virus – heeft de Stichting Vrienden van het Nationaal Militair 
Museum in 2022 toch weer als vanouds kunnen functioneren. Dit resulteerde in het nakomen van 
haar doelstellingen.  
 
De doelstellingen van de SVNMM: 
“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 doelen van de SVNMM zijn de jaarlijkse schenking aan het museum en het 
ambassadeurschap voor het NMM. Om het ambassadeurschap uit te dragen organiseert het bestuur 
jaarlijks verschillende activiteiten voor haar Vrienden. De belangrijkste hiervan zijn; de 
vriendendagen, de uitgifte van drie NMMagazines, de optimalisering van de website en het regelen 
van kortingen bij evenementen van het NMM. 
  
Vriendendagen: 
Drie vriendendagen boden een interessant programma waarbij de opkomst goed en geanimeerd te 
noemen was. 
 
De 1ste bijeenkomst vond plaats op 17 juni. Die dag werd er een bezoek gebracht aan de historische 
collectie van het Korps Veldartillerie, in het Artilleriemuseum te Oldebroek (De Knobbel). Na een 
ontvangst in de prachtige voormalige Officiersmess werd er een interessante lezing gepresenteerd 
over het verleden, het heden maar ook de verwachte ontwikkelingen van de Artillerie in de nabije 
toekomst door Luitenant-kolonel Henk te Kulve. Daarna bezocht de groep op eigen gelegenheid de 
historische collectie. Een geanimeerde afsluitende borrel maakte deze middag voor de Vrienden 
compleet.  
 
De 2de bijeenkomst vond plaats in het NMM op 16 juni bij de preview van de expositie F-16: 50 jaar 
Fast Forward. De introductie werd verzorgd door Alfred Staarman, conservator van het NMM. De 
tentoonstelling - die nog loopt tot 30 september 2023 - toont het ontstaan en de ontwikkeling van dit 
vliegtuig in vijftig jaar. Op 17 juli 2022 vond de officiële opening plaats. 
 
De 3de bijeenkomst viel op 26 oktober in Museum Kamp van Zeist (de Palmpit). Er werd een bezoek 
gebracht aan drie Historische Collecties en Verzamelingen van de Regimenten: Technische Troepen, 
Bevoorradings- en Transport troepen en Militaire Administratie. De lezing(en) van kolonel Jan Willem 
Franke over de huidige Operationele Logistiek spraken de vrienden bijzonder aan. De opkomst van 
de Vrienden was zo groot dat de spreker zijn lezing twee keer heeft gehouden. Het geven van een 
blik in het verleden, de traditie in samenhang met een actueel onderwerp blijkt een goede formule.  
 
Van alle bijeenkomsten zijn video’s gemaakt door onze vrijwilliger de heer Chris van der Meij en naar 
de vrienden gestuurd.  
 
  



 

 

Schenkingen: 
 

1. Schilderij van Hoynck van Papendrecht: 
Op verzoek van het NMM heeft de SVNMM €10.000 bijgedragen aan de aankoop van een 
olieverfschilderij van Hoynck van Papendrecht uit 1914. Dit schilderij werd door het NMM als 
waardevol voor het museum ervaren vanwege de unieke compositie en de herleidbaarheid van de 
geportretteerde buitenlandse figuren; militaire attachés die voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog een oefening observeren.  
  

2. Wintor: 
Op verzoek van het NMM heeft de SVNMM ook €10.000 bijgedragen aan de ontwikkelingskosten 
voor het augmented reality project van Wintor. Door een app van Wintor op de telefoon te plaatsen 
kunnen extra realistische lagen en animaties toegevoegd worden aan objecten van het museum. De 
beleving wordt hierdoor veel intenser. Denk bijvoorbeeld aan het laten uitstappen van een vlieger uit 
zijn toestel en hem zijn verhaal horen vertellen. Ook objecten uit het depot, die anders onzichtbaar 
blijven, kan men hiermee laten zien.  
 
NMMagazines: 
De Vrienden hebben het afgelopen jaar, ondanks een beperkte capaciteit aan redacteuren, drie 
mooie magazines mogen ontvangen. Redacteuren met een goede schrijfvaardigheid en kennis van 
militaire museale objecten zijn welkom! 
 
Website: 
De vernieuwing van de website van de SVNMM is bijna afgerond. In een uitstekende samenwerking 
met het NMM is de website opgeschoond en actueel gemaakt. Daarbij is er een nauwere relatie 
ontstaan tussen de websites van de Vrienden en die van het NMM. Nieuw is het Nieuwshoekje op de 
website. Hierop zijn onder andere de video`s van de voortgang restauratie van de Catalina geplaatst, 
maar kan en zal voor velerlei info worden gebruikt, zo ook voor nieuws uit het NMM. De website is 
nog steeds te vinden via: www.vriendennmm.nl 
 
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 of 
wordt gratis toegang geregeld, zoals bij het Zomeroffensief van het NMM. 
 
Bestuursleden waren met een kraam ook aanwezig bij het “Zomeroffensief”, van het NMM op 3 en 4 
september. Hierdoor maakten zij zich zichtbaarder voor een grote groep Vrienden en namen zij van 
de gelegenheid gebruik nieuwe vrienden te werven.  
 
Vergaderfrequentie bestuur SVNMM 
In 2022 heeft het bestuur zeven keer vergaderd; vijf keer in het NMM, een keer in het 
Cavaleriemuseum te Amersfoort en een keer in het Artilleriemuseum te Oldebroek. Van de 
vergaderingen zijn verslagen gemaakt en deze zijn gearchiveerd. Ook zijn er financiële overzichten 
opgesteld. 
 
Tijdens de bijeenkomsten in het NMM had het bestuur veelal overleg met mevrouw Michaëla van 
Grinsven, Manager Marketing en Communicatie bij de Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD) 
tevens hoofd Publiek in het NMM. Ook buiten de vergaderingen om was er veelvuldig overleg met 
haar, zowel fysiek al wel per e-mail.  
 
Brainstorming:  
Naast de vergaderingen vindt er ook jaarlijks een brainstorming plaats. Dit jaar was dat op 20 mei. 
Uitgangspunten voor deze brainstormbijeenkomsten is om te kijken waar het bestuur van de 



 

 

SVNMM momenteel voor staat, hoe wij dat doen, waarom en of dit verbeteringen cq aanpassingen 
behoeft. Het verjongen van het bestuur is een punt van aandacht.  
Dit jaar werd de brainstorming afgestemd met Michaëla van het NMM. 
 
Arma: 
Het NMM heeft het afgelopen jaar weer een ARMA (nr. 52) uitgegeven. Dit jaar werd ARMA niet 
gratis gegeven aan de Vrienden omdat er weer velerlei activiteiten voor de Vrienden konden worden 
georganiseerd nadat de lockdown was opgeheven. Maar om het NMM te helpen met de opstart van 
de uitgifte van ARMA en de Vrienden te stimuleren bij de aanschaf ervan hebben de Vrienden wel de 
gelegenheid gehad ARMA tegen de sterk gereduceerde prijs van €14,50 aan te schaffen. Onze 
stichting heeft hier behoorlijk aan bijgedragen. 
 
Inmiddels is ARMA het Jaarboek van de SKD geworden. 
 
Bijeenkomsten SVNMM met D- SKD en D-NMM  
Buiten de vergaderingen om is er het afgelopen jaar ook regelmatig contact geweest tussen bestuur 
SVNMM en - namens D-NMM – met Michaëla van Grinsven. Ook is kennisgemaakt met John 
Sijmonsbergen, vanaf 1 januari 2022 directeur van de Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD) en 
het NMM. 
 
Jaarlijks vrijwilligersdiner 
Vanwege corona is er in de afgelopen twee jaren geen afscheid genomen van bestuursleden en 
vrijwilligers tijdens een vrijwilligersdiner. Daarom zijn er dit jaar twee vrijwilligersdiners 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd er officieel afscheid genomen van de voormalige 
bestuursleden Ankie Elders, Stefan Willems, Wim Visée en Erwin Vonk en van de vrijwilligers Tristan 
Broos, Caroline Schoofs en Richard Budèl. Een kleine attentie hebben zij mogen ontvangen. 
 
Algemene informatie: 
Om de betrokkenheid van de Vrienden bij het NMM te vergroten, wordt getracht interessante 
informatie uit het NMM of vanuit de vriendenstichting naar de Vrienden te versturen. Zo werden de 
vrienden op de hoogte gehouden van de restauratie van de F-100 Super Sabre en de Catalina door 
middel van video`s en foto`s van Chris van der Meij. Om kosten te besparen wordt er zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van e-mail. 
 
e-Herkenning: 
Bij steeds meer overheidsinstanties heeft men e-Herkenning nodig om in te kunnen loggen. Dat is 
ook voor onze Stichting vanaf 01/01/22 contractueel verplicht. Daar de bestuursleden SVNMM 
statutair “gezamenlijk bevoegd” zijn, hebben allen, van de op het moment van indienen van de 
aanvraag bevoegde vertegenwoordigers, dit contract getekend.  
 
Donateursadministratie: 
Het bestuur is met haar donateursadministratie in transitie. Het huidige offline programma wordt 
niet langer ondersteund. Het nieuwe programma is een online programma en biedt betere garanties 
aan de gebruiker en wordt actief ondersteund. Bij gebruik van dit online systeem is wel een 
herziening van het Beleid gegevensbescherming (AVG) noodzakelijk. Voordat het nieuwe 
administratiesysteem daadwerkelijk in gebruik wordt genomen, zullen de gemaakte aanpassingen 
met de Vrienden worden gedeeld.  
 
Handboek: 
De akte met Statuten van onze stichting d.d. 30 oktober 2014 vormt de grondslag voor het 
functioneren van SVNMM. Volgens artikel 10 lid 1 van de Statuten is het bestuur bevoegd een 
reglement vast te stellen. In de vorm van een Handboek heeft elk bestuurslid van onze stichting een 



 

 

basisdocument om op terug te vallen. Zeker voor nieuwe bestuursleden is dit een nuttig naslagwerk. 
De leden van het bestuur hebben het afgelopen jaar de inhoud van dit handboek en haar bijlages 
kritische bekeken en waar nodig voorstellen tot wijziging ingediend. Deze wijzigingsvoorstellen 
werden en worden in een vergadering behandeld en na goedkeuring toegepast. Het is een levend 
document! 
 
Een van de bijlages bij het handboek betreft het Beleid gegevensbescherming, dat ook op de website 
is gepubliceerd. Wanneer het Handboek wordt vastgesteld, zullen de privacyregels zijn bijgesteld.  
 
Legaten 
Er zijn dit jaar geen legaten ontvangen. 
 
Kascontrole 
Er was een kascontrole op 24 maart 2022 waarbij aan de penningmeester decharge is verleend.  
 
Financiën 
Aan bijdragen van de Vrienden werd € 28.909,75 ontvangen. 
 
Donateurs 
De SVNMM had op 31 december ruim 1200 donateurs. 
 
Vermogen 
Het vermogen van de SVNMM was eind 2022 € 56.241,50. 
 
 
Samenstelling bestuur: 
Op 31 december 2022 bestond het bestuur uit: 
 
Voorzitter:    F. Groen 
Secretaris:    J. A. van Vels- van Dongen 
Penningmeester:   E. J. Remkes 
Lid:     M.E. Jansen 
Lid:    M. Dulfer 
Lid:    J.A.B. Schoorlemmer 
Lid:     E. Ouwejan 
Lid:    G.A. Polet  
 
Redactie 
De redactie van het Magazine bestond op 31 december 2022 uit: 
Bestuurslid SVNMM:  M. Jansen 
Bestuurslid SVNMM:  M. Dulfer  
Redacteur   E.P. Vonk 
 
Ondersteuning 
Bestuurslid J.A.B. Schoorlemmer heeft de donateursadministratie opgepakt. De functie van 
penningmeester is per 2 februari 2023 vacant. 
 
 
Mw. drs. J.A. van Vels- van Dongen 
Secretaris Stichting Vrienden NMM 
 
Datum: 9 januari 2023 


