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Stichting Museum Engelandvaarders
Verslag bestuur
Het bestuur van de Stichting Museum Engelandvaarders presenteert hierbij de jaarrekening
van de stichting voor het jaar geëindigd op 31 december 2017. De jaarrekening is
goedgekeurd door de kascontrole commissie op 19/02/2018.
Algemeen
De Stichting met het correspondentieadres Tolhoren 45, 2201 VK Noordwijk is op 5 juli 2013
opgericht en na enkele jaren van voorbereiding geopend op 4 september 2015 op de Bosweg
15 te Noordwijk.
De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Het doel van de stichting is;
-Het oprichten, in stand houden en beheren van een museum in de gemeente Noordwijk, welk
museum is gewijd aan de geschiedenis van de Engelandvaarders in de breedste zin van het
woord.
-Het organiseren van een permanente- en wisseltentoonstellingen, en samenkomsten die de
herinnering aan de Engelandvaarders levend houden.
-Het verzamelen en verspreiden van kennis over Engelandvaarders.
-Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
Missie en visie Museum Engelandvaarders
Het centrale doel is: De verhalen van en over de Engelandvaarders mogen niet verloren gaan.
Deze zijn een blijvende bron van inspiratie om de keuze te maken tegen onrecht, zeker in
tijden van dreigingen en spanning, en dat waakzaamheid geboden is. Daarvoor is een museum
gecreëerd met nationale bekendheid.
De verhalen van de Engelandvaarders lenen zich uitermate om mensen een spiegel voor te
houden en hen bewust te maken van hun vrijheid. Bovendien kunnen de verhalen hen
inspireren om, in tijden van dreiging en spanning, keuzes te maken tegen onrecht en om
waakzaam te zijn.
Daarvoor moet het totale verhaal op een aansprekende manier gepresenteerd worden en door
worden gegeven aan zoveel mogelijk mensen en volgende generaties. En blijvend
toegankelijk zijn. De “vindbaarheid” van het museum is daarbij cruciaal.
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Samenstelling en vergaderingen van het bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 6 personen te weten:
Victor Salam
Voorzitter
Kees Hol
Penningmeester
Hans Hinnen
Secretatis
Jaap Rosen Jacobson
Bestuurslid
Jan Heus
Bestuurslid
Paul Bartelings
Bestuurslid
Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden, onkosten kunnen wel worden gedeclareerd.
Gedurende 2017 is het bestuur 7 bijeengekomen. Van deze bijeenkomsten zijn verslagen
gemaakt.
Belangrijke activiteiten 2017
Het bezoekersaantal is dit jaar verder gestegen naar ruim 6,700 (2016 5,800 bezoekers). Dit
komt met name doordat het museum het tweede volledige jaar geopend is en de
naamsbekendheid begint toe te nemen.
Op zaterdag 10 juni 2017 was het landelijke Bunkerdag waaraan Museum Engelandvaarders
ook heeft deelgenomen en vele andere bunkers langs de kust van Nederland. Die dag waren er
meer dan 600 geïnteresseerden voor een bezoek aan het museum.
In juli waren we met een stand vertegenwoordigt op Veteranendag en met 2 Engelandvaarders
in een auto in de optocht.
Het museum heeft ook meegedaan aan Monumentendag (weekend 9 – 10 september 2017).
Op 15 november 2017 vond het eerste Engelandvaarders Gala plaats. De baten bij dit
benefietgala zijn voor het Museum Engelandvaarders en de Stichting Educatieve
Theaterprojecten.
De netto-opbrengst van dit Gala is toegevoegd aan de Reserve. Deze reserve zal in 2018
worden afgebouwd naar gelang de uitvoering van 2018 activiteiten vermeld hieronder.
Aankondiging bestuurswissel gedurende het 1e kwartaal 2018 m.b.t. de voorzitter en
penningmeester posities.
Vrijwilligers
Het museum wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. Per 1/1/17 waren er 7 vrijwilligers
en gedurende 2017 zijn er 2 bijgekomen.
In oktober hebben 5 van onze vrijwilligers een BHV-cursus genoten en kunnen ook een AED
bedienen welke in 2018 dient te worden besteld voor in het museum.
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Jaarrekening

Het positieve resultaat van dit jaar € 1,769 (2016: -/- €3,829) zal worden toegevoegd aan het
Eigen Vermogen.
Belangrijkste activiteiten 2018
Voor 2018 wordt een verdere toename van het bezoekersaantallen verwacht en worden
verdere uitbreiding van activiteiten voorzien.
- De penningmeester en voorzitter hebben aangeven hun taken na 5 jaar te willen overdragen,
in november hebben we middels een advertentie de penningmeester vacature kenbaar
gemaakt. De voorzitter positie wordt overgenomen door dhr. J Rosen Jacobson.
Verwachte invulling beide vacatures per 1e kwartaal van 2018.
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- Middels verdere promotie zullen de bezoekersaantallen toenemen. Naast de standaard
promotie middels folders en magazines zal er een, met hulp van de ANWB, gerealiseerde
Engelandvaarders fietsroute in Leiden formeel worden gelanceerd.
- Onderzocht dient te worden om het Museum Engelandvaarders bij museumregister en
museumkaart te registreren, aansluiting bij deze organisatie zal naar verwachting leiden tot
een hoger bezoekersaantal.
- Daarnaast zullen scholen actief worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gratis
educatieprogramma en zal medewerking worden verleend aan enkele films die in het kader
van de Engelandvaarders zullen worden gemaakt.
- Ook zal een stand worden gemaakt op veteranen dag en zal actief worden geparticipeerd in
diverse promotieactiviteiten van gemeentes in de regio.
- De huidige ontvangstruimte wordt aangepast zodat er een klein winkeltje voor met
merchandising artikelen kunnen worden verkocht en een koffiehoek.
- Een aanvang worden gemaakt met een ontwerp voor de toekomstige grotere ontvangstruimte
naast de bunker of in de buurt van de bunker.

Noordwijk, 16 juli 2018
Akkoord in bestuursvergadering.
Jaap. R. Jacobson
Voorzitter
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