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Stichting Museum Engelandvaarders
Introductie
Het bestuur van de Stichting Museum Engelandvaarders presenteert hierbij de jaarrekening
van de stichting voor het jaar geëindigd op 31 december 2020. De jaarrekening is
goedgekeurd door de kascontrole commissie op 8 maart 2021.
Algemeen
De Stichting is op 5 juli 2013 opgericht en heeft na enkele jaren van voorbereiding het
Museum Engelandvaarders geopend op 4 september 2015. Het museum is gevestigd aan de
Bosweg 15 te Noordwijk. Het correspondentieadres van de stichting is eveneens Bosweg 15 ,
2202 NX Noordwijk
De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Het statutaire 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
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 5 personen te weten:
Jaap Rosen Jacobson
Andre Walker
Jan Heus
Adrie van der Knaap
Paul Bartelings

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en zij ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden, onkosten kunnen wel worden gedeclareerd.
Gedurende 2020 is het bestuur 9 keer bijeengekomen. Vanwege corona waren de meeste
bijeenkomst via videogesprekken. Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt.
Belangrijke activiteiten 2020
Gedurende 2020 heeft Hans Hinnen het bestuur verlaten en heeft Jan Heus de rol van
secretaris op zich genomen. Hans Hinnen is als gastheer nog steeds bij het museum
betrokken.
Het bezoekersaantal in de eerste 2 maanden was 100% hoger dan dezelfde periode in 2019.
Het jaar van “75 Vrijheid” beloofde een zeer goed jaar voor het museum te worden echter de
Coronapandemie sloeg toe waardoor we ruim 6 maanden gesloten zijn geweest. Uiteindelijk
zijn er gedurende 2020 ruim 5,800 bezoekers geweest (t.o.v. 2019 ruim 12,000 bezoekers)
terwijl de verwachting was dat we het jaar van “75 Vrijheid” het bezoekersaantal van 2019
fors zouden overtreffen. Vanwege Corona is ook het aantal schoolbezoeken beperkt gebleven,
we hebben ongeveer 200 scholieren in het museum ontvangen.
Ondanks Corona hebben we toch nog 2 grote activiteiten kunnen houden in het kader van de
viering van “75 jaar Vrijheid”:
-

Op 5 mei 2020 hebben we deze dag toch kunnen herdenken vieren door middel
van een tulpdoop. De tulpdoop vond, gezien de huidige omstandigheden, in een
klein comité plaats. Onze voorzitter (zoon van een Engelandvaarder) Jaap Rosen
Jacobson en burgemeester Wendy Verkleij van Gemeente Noordwijk hebben de
nieuwe tulp als eerbetoon aan alle Engelandvaarders gedoopt.
Het is dan ook geen verrassing dat deze tulp de naam “De Engelandvaarder”
draagt. De oranje kleur staat symbool voor Nederland en deze Triumph tulp, die 25
jaar geleden is gekruist, heeft een zeer stevig openstaand blad, is donker van kleur
en de bloemvorm is rond met een geel hart die deze tulp zo uniek en bijzonder
maakt. Ligthart Bloembollen uit Den Helder is de kweker van deze speciale tulp.

-

In september hebben we in totaal 9 theatervoorstellingen “Wat zou jij doen?”
gehad waarvan 3 voorstellingen met ruim 850 kinderen van groep 7 en 8 van
scholen uit Gemeente Noordwijk. In opdracht van Museum Engelandvaarders
heeft regisseur Martine Zeeman een toneelscript geschreven waarin de vrouwelijke
Engelandvaarder centraal staat. Martine bedacht dat deze voorstelling naast het
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herdenken van de vrijheid, een mooie manier zou zijn om de dilemma’s te laten
ervaren die jongeren in de oorlog hadden. Wanneer kom jij in actie, toon je
initiatief, wanneer help jij een ander, hoe is het om geholpen te worden? Deze
vragen zijn van alle tijden en vragen de bezoeker na te denken over eigen keuzes.
Met als terugkerende (kern)vraag “Wat zou jij doen?”
De voorstellingen vonden in de periode van 3 tot en met 6 september plaats in
theater De Muze in Noordwijk binnen alle geldende RIVM-richtlijnen. Precies in
deze periode waren er nog enige versoepelingen ten opzichte van eerder in het jaar.
Op 4 september bestond het museum 5 jaar dus de formele feestelijke première
vond dan ook op 4 september plaats.
Diverse andere activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar Vrijheid zijn afgelast
vanwege Corona.
Het derde Engelandvaarders Gala werd uitgesteld van november 2019 naar april 2020, mede
in het kader van de 75 Vrijheid vieringen, maar ook deze kon in 2020 geen doorgang vinden.
Het museum heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een app/game voor scholen met als
doelgroep het primair onderwijs (groep 7/8) en het voortgezet onderwijs (eerste 2 jaar). Deze
app/game zal een toegevoegde waarde zijn voor het scholieren bezoek. Naast de Cultuur
Educatiegroep Leiden doen Noordwijkse scholen mee aan deze ontwikkeling om zorg te
dragen dat de app/game aan de noodzakelijke kernwaarden van het onderwijs voldoet. Tevens
zal deze app/game een toegevoegde waarde zijn voor ouders die het museum met hun
kinderen willen bezoeken. I.v.m. de hoge ontwikkelingskosten is met succes een beroep
gedaan op diverse fondsen. Door corona is in de ontwikkeling van de game enige vertraging
ontstaan maar de verwachting is dat de app/game in kwartaal 4 van 2021 klaar zal zijn.
Ook zijn er verschillende vervolggesprekken geweest met de gemeente Noordwijk en onze
architect uit Noordwijk voor de ontwikkeling van extra ruimte voor het museum. Ook is er
een eerste overleg met de buren geweest.
Vrijwilligers
Het museum wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. Per 1 januari 2020 waren er 16
vrijwilligers. (1-1-2019: 12).
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Jaarrekening
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020

2019

2018

2017

Bedragen in €
BATEN

Bezoekers
Donaties
Overig

30,220
13,804
47
44,071

62,206
8,290
89
70,586

41,458
74,348
37
115,843

31,373
51,013
219
82,605

Kosten exploitatie

52,508
52,508

57,911
57,911

52,357
52,357

32,127
32,127

SALDO

-8,437

12,674

63,486

50,477

-

-

63,168
63,168

48,708
48,708

-8,437

12,674

318

1,769

LASTEN

Reservering

SALDO

BALANS

2020

2019

2018

2017

Bedragen in €
ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

18,773
280,841
299,613

185
276,225
276,410

89,940
191,806
281,746

58,605
168,165
226,770

10,134
141,149
62,195
27,602
8,890
48,234
1,409
299,613

24,558
146,308
59,470
30,277
8,890
5,000

24,215
144,363
58,804
54,062
-

28,897
121,919
50,225
21,919
-

1,908
276,410

301
281,746

3,811
226,770

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve: uitbreiding museum 1)
Bestemmingsreserve: onderzoek en innovatie 2)
Bestemmingsreserve: educatie 3)
Bestemmingsreserve: Genootschap EV 4)
Bestemmingsreserve Jubilieumshow sep 2020 5)
Bestemmingsreserve ontwikkeling game/app "Durf jij 6)
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Toelichting: Afname kosten 2021 +/- EUR -5k, dit betreft vnl: -8k onderhoud, +6k marketing, -4k mbt beheerskosten.
1) Uitbreiding museum: noodzakelijk i.v.m. ontvangst groepen (scholen), wisseltentoonstelling, archief- en opbergruimte, mogelijkheid
afspelen film (SvO)
2) Onderzoek en Innovatie; uitbreiding onderzoek gerelateerd aan Engelandvaarders en ontwikkeling van nieuwe technieken in beeld en
geluid
3) Educatie: scholieren informeren over WOII vanuit de aandachtsgebieden van het museum. Ontwikkelen van educatieprogramma.
4) Resultaat opheffen Genootschap, nader te besteden doel.
6) ontwikkeling van de app/game

Het negatieve resultaat van dit jaar van € 8,437 zal in mindering worden gebracht aan het
Eigen Vermogen.
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Belangrijkste activiteiten 2021
-Vanwege de coronapandemie zal ook 2021 een teleurstellend jaar zijn want als gevolg van de
richtlijnen is het museum gesloten geweest van 19 november 2020 tot 5 juni 2021. Dit jaar zal
dan ook in het teken staan van kostenbeheersing en zullen de marketingactiviteiten tot een
minimum beperkt blijven.
- De samenwerking met de Cultuur Educatie Groep Leiden zal worden gecontinueerd t.b.v. de
ontwikkeling van een game/app die aan alle leerdoelen voldoet.
- Scholen zullen vanaf het najaar weer worden uitgenodigd om deel te nemen aan het
educatieprogramma waarbij busvervoer door het museum wordt betaald en Noordwijkse
scholen geen entree betalen (geen busvervoer nodig).
- Met de gemeente wordt verder onderzocht wat de mogelijkheden zijn van uitbreiding van
het museum. Uitbreiding van het museum is essentieel om te waarborgen dat we over 10 jaar
nog bestaan.
- Museum Engelandvaarders zal actief worden gepromoot op externe websites en daar waar
mogelijk tegen geringe kosten.

Noordwijk, 1 juli 2021
Namens het Bestuur van de Stichting Engelandvaarders
Jaap. R. Jacobson
Voorzitter
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