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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 2019. De jaarrekening is 
goedgekeurd door de kascontrole commissie op 31 maart 2020. 
 
 
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 (ook het correspondentieadres) 
 
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 6 personen te weten: 
 
Jaap Rosen Jacobson  Voorzitter 
Andre Walker   Penningmeester 
Hans Hinnen   Secretatis 
Adrie van der Knaap  Bestuurslid 
Jan Heus   Bestuurslid 
Paul Bartelings  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 2019 is het bestuur 9 keer bijeengekomen (waarvan 1 “hei-dag” en 1 keer met alle 
vrijwilligers). Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. 
 
 
Belangrijke activiteiten 2019 
 
Gedurende 2019 zijn er geen wijzigingen in het bestuur geweest 
 
Het bezoekersaantal is verder gestegen naar ruim 12,000 (2018 waren er 9,100 bezoekers), 
waarvan ruim 2,700 scholieren (zie verder). Dit komt met name door dat we sinds maart 2019 
zijn aangesloten bij het Museumregister en sinds 1 juli bij Museumkaart. Gedurende het 
tweede half jaar kwam ongeveer 27% van de bezoekers met de museumkaart. Voorts is het 
museum het vierde volledige jaar geopend, is er meer promotie gemaakt via kranten en 
publiciteitsacties waardoor de naamsbekendheid heeft zeker is toegenomen. Ook hebben we 
gedurende 2019, in het kader van Cultuur Verbindt theatervoorstellingen uitgevoerd van Code 
Oranje – bestemming Engeland (waarvan er 5 zijn uitgevoerd in het museum en de andere 
voorstellingen in De Zilk en Noordwijkerhout). Dit een kleinschalig theaterstuk werd gemaakt 
door Theaterhuis Noordwijk ZEEPaanZEE. 
 
Op zaterdag 25 mei was het landelijke Bunkerdag waaraan Museum Engelandvaarders 
wederom heeft deelgenomen. Het museum is ondergebracht in een voormalige Duitse bunker 
uit WOII.  Vele andere bunkers langs de kust van Nederland hebben ook deelgenomen. Die 
dag waren er ongeveer 600 geïnteresseerden voor een bezoek aan het museum. 
 
Op 29 juni was het museum met een stand vertegenwoordigd op Veteranendag en met Eddy 
Jonker (Engelandvaarder) in een auto die deelnam aan het defilé. 
 
Het derde Engelandvaarders Gala was uitgesteld van november 2019 naar april 2020, mede in 
het kader van de 75 Vrijheid vieringen.   
Uit de opbrengst van het 2017 en 2018 Gala hebben we o.a. mede ruim 2,700 kinderen 
ontvangen (ongeveer 90 klassen) die gratis entree, rondleiding en vervoer hebben genoten.  
 
Eerste discussies zijn opgestart met de Cultuureducatiegroep Leiden en de Noordwijkse 
school m.b.t. de ontwikkeling van een app/game voor scholen (gr 7/8 en VO (eerste 2 jaar). 
Deze app/game zal een toegevoegde waarde zijn voor het scholieren bezoek, Noordwijkse 
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scholen doen mee met deze ontwikkeling om zorg te dragen dat de app/game aan de 
noodzakelijke kernwaarde van de studie voldoen. Tevens zal deze app/game een toegevoegde 
waarde zijn voor ouders die het museum met hun kinderen willen bezoeken. Vanwege de 
hoge ontwikkelingskosten zullen we voor het overgrote deel daarvan een beroep doen op 
sponsoren. Het museum draagt ook substantieel bij. Er zijn zeer positieve verwachtingen 
omtrent support van een aantal partijen. 
 
Diverse voorstellen zijn uitgewerkt door een architect in Noordwijk voor de ontwikkeling van 
extra ruimte voor het museum. Deze worden met het Hoogheemraadschap en de Gemeente 
Noordwijk besproken. De behoefte aan extra ruimte voor het museum wordt onderkend. Een 
eerste voorstel is door het Hoogheemraadschap afgewezen. We bespreken varianten. 
 
 
 
Vrijwilligers  
 
Het museum wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. Per 1 januari 2019 waren er 12 
vrijwilligers en gedurende 2019 zijn er 4 bijgekomen en heeft 1 vrijwilliger ons verlaten. 
 
In oktober hebben 3 van onze vrijwilligers een BHV-cursus gevolgd. Zij kunnen ook een 
AED bedienen die in 2019 in het museum is geïnstalleerd. 
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Jaarrekening 
 

 
 
 
Het positieve resultaat van dit jaar van € 14,590 (2017: € 318) zal worden toegevoegd aan het 
Eigen Vermogen en bestemmingsreserves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 2018 2017 2016
Bedragen in €

BATEN
Bezoekers 62,206               41,458               31,373               26,027               
Donaties 10,206               74,348               51,013               2,637                 
Overig 89                      37                      219                    1,687                 

72,501               115,843             82,605               30,351               

LASTEN
Kosten exploitatie 57,911               52,357               32,127               34,180               

57,911               52,357               32,127               34,180               

SALDO 14,590               63,486               50,477               -3,829                

Reservering -                         63,168               48,708               -                         
-                         63,168               48,708               -                         

SALDO 14,590               318                    1,769                 -3,829                

BALANS 2019 2018 2017 2016 2015
Bedragen in €

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa 185                    89,940               58,605               2,577                 47,804               
Liquide middelen 276,225             191,806             168,165             175,372             155,539             

276,410             281,746             226,770             177,949             203,343             

PASSIVA
Eigen vermogen 24,558               24,215               28,897               27,127               26,310               
Bestemmingsreserve: uitbreiding museum 1) 146,308             144,363             121,919             100,000             100,000             
Bestemmingsreserve: onderzoek en innovatie 2) 59,470               58,804               50,225               45,354               50,000               
Bestemmingsreserve: educatie 3) 30,277               54,062               21,919               -                         -                         
Bestemmingsreserve: Genootschap EV 4) 8,890                 -                         -                         -                         -                         
Bestemmingsreserve Jubilieumshow sep 2020 5) 5,000                 -                         -                         -                         -                         
Voorzieningen -                         -                         -                         -                         -                         
Kortlopende schulden 1,908                 301                    3,811                 5,468                 27,033               

276,410             281,746             226,770             177,949             203,343             

Toelichting: Toename kosten 2019 +/- EUR 6k, dit betreft vnl: +5k onderhoud, +7k marketing, -7k mbt inrichting. 
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. 
5) Sponsor/donatie mbt beoogd Theaterspectakel sep'20
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Belangrijkste activiteiten 2020 
 
Voor 2020 werd een verdere toename van het aantal bezoekers verwacht en werd een verdere 
uitbreiding van de activiteiten voorzien. Dit mede in het kader van 75 Vrijheid. 
Door verdere promotie zullen de bezoekersaantallen toenemen. Naast de standaard promotie 
middels folders en magazines zal de fietsroute die met hulp van de ANWB is gerealiseerd 
worden gepromoot. Daarnaast zal Museum Engelandvaarders actief worden gepromoot op 
externe websites en zijn er aanbiedingen via de ANWB en Fietsactief. 
 
Echter, als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus is het museum in overeenstemming 
met de RIVM-richtlijnen op vrijdag 13 maart gesloten en voorzichtig weer opengegaan op 
woensdag 3 juni. Als gevolg van de “1,5 meter samenleving” zijn de voorgeschreven 
aanpassingen en voorzieningen gerealiseerd.  
Bezoekersaantallen zullen dit jaar als gevolg hiervan fors terugvallen. 
Alle geplande activiteiten rond 4 en 5 mei zijn afgelast met uitzondering van de Tulpdoop 
“De Engelandvaarder”; een prachtige oranje tulp ter ere van de vele Engelandvaarders. 
De Bunkerdag en Veteranendag kunnen evenmin doorgang vinden. 
 
Er wordt een strategisch marketingplan gemaakt dat verder geconcretiseerd zal worden in een 
communicatieplan voor 2020. Hiervoor is de hulp van een adviseur ingeschakeld. Ook zal via 
Social Media het museum meer onder de (landelijke) aandacht worden gebracht. 
 
Het museum zal in het kader van de 75 jaar Vrijheid vieringen in samenwerking met 
theaterhuis ZEEP aan ZEE een theaterspektakel “Wat zou jij doen?” ontwikkelen. De 
uitvoering valt samen met het 1e lustrum van het museum rond 4 september. Scholen uit de 
gemeente Noordwijk zullen worden uitgenodigd voor een gratis voorstelling. 
 
De samenwerking met de Cultuur Educatie Groep Leiden wordt geïntensiveerd. Dit betreft 
onder meer de ontwikkeling van de game/app die aan alle leerdoelen voldoet. 
Subsidieaanvragen zijn ingediend en inmiddels hebben alle aangeschreven partijen positief 
gereageerd en besloten om mee te doen met deze mooie ontwikkeling. 
 
Het museum zal scholen actief uitnodigen via de Cultuur Educatie Groep Leiden om deel te 
nemen aan het educatieprogramma. In 2020 zal een kleine bijdrage worden gevraagd aan 
scholen buiten de gemeente Noordwijk. De museum docente en het vervoer blijft gratis. 
 
Met de Gemeente Noordwijk en het Hoogheemraadschap worden de mogelijkheden van 
uitbreiding van het museum verder onderzocht. Uitbreiding van het museum is essentieel om 
te waarborgen dat we over 10 jaar nog bestaan. 
 
 
Noordwijk, 29 juni 2020 
 
Namens het Bestuur van de Stichting Engelandvaarders 
Jaap. R. Rosen Jacobson 
Voorzitter 
 


