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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 2021. De jaarrekening is goedgekeurd door de 

Kascommissie op 17 augustus 2022. 

 

 

1. 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. 

 

 

2. 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 goed 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. 

 

  



 

   4 

3. Samenstelling en vergaderingen van het bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat ultimo 2021 uit 5 personen te weten: 

 

Jaap Rosen Jacobson   Voorzitter 

Paul Bartelings   Vice-Voorzitter 

Maarten Timmers Verhoeven Penningmeester 

Adrie van der Knaap   Secretaris 

Anne-Floor van Tilburg  Bestuurslid 

 

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en zij ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden, onkosten kunnen wel worden gedeclareerd.  

 

In 2021 is het bestuur acht keer bijeengekomen. Vanwege Corona werd een aantal  bijeenkomsten 

via video gehouden. Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Jan Heus en Andre Walker 

zijn gedurende het jaar uitgetreden als bestuurslid terwijl Maarten Timmers Verhoeven en Anne 

Floor van Tilburg werden benoemd als bestuurslid.  

 

Het museum wordt verder merendeels gerund door vrijwilligers. Per 1 januari 2021 waren er 18 

vrijwilligers. (2020: 16).  

 

 

4. Belangrijke activiteiten 2021 

 

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van Corona. Het museum was de eerste 5 

maanden van het jaar noodgedwongen gesloten en daarna opnieuw vanaf half december. Waar het 

bezoekersaantal in 2019 nog ruim 12.000 bedroeg, daalde dat als gevolg van Corona naar ruim 

5.800 in 2020 en 4.742 in 2021. Het grootste gedeelte van de bezoekers is Nederlandstalig, gevolgd 

door Duitstalig (circa 15%) en Engelstalig (circa 10%). 

  

Een belangrijke activiteit was de ontwikkeling van de game “Bestemming Engeland- Durf jij het?” 

voor scholen met als doelgroep het primair onderwijs (groep 7/8) en het voortgezet onderwijs 

(eerste 2 jaar). Doelstelling is om scholieren door middel van een interactieve game op een tablet 

zelf de verhalen van Engelandvaarders te laten beleven en de obstakels te doorstaan om veilig in 

Engeland aan te komen. Deze game zal een toegevoegde waarde zijn voor het scholierenbezoek en 

voor (groot)ouders die het museum met hun kinderen willen bezoeken. Naast de Cultuur 

Educatiegroep Leiden heeft de Noordwijkse school meegewerkt aan de ontwikkeling om zorg te 

dragen dat de game aan de noodzakelijke kernwaarden van het onderwijs voldoet. Na een 

testperiode van een aantal maanden met meerdere scholen is de game in juni 2022 gelanceerd.  

 

Het grotere plan dat in voorbereiding is, bevat de uitbreiding van het museumgebouw. In 2021 zijn 

gesprekken gevoerd met diverse stakeholders teneinde de feedback te gebruiken voor het  

aanpassen van de plannen. De uitbreiding stelt ons in staat om wisseltentoonstellingen te houden, 

die cruciaal zijn om interessant te blijven voor terugkerende bezoekers. Daarnaast wordt het 

mogelijk om presentaties en seminars e.d. te organiseren en grotere groepen scholieren te kunnen 

ontvangen (educatie). Tenslotte wordt er meer ruimte gecreëerd voor het archief en opslag van 

delen van de collectie. De uitbreiding maakt verdere groei van het aantal bezoekers mogelijk. 
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5. Jaarrekening 

 

 
 

 
 

 

Het positieve resultaat in 2021 van € 188 wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. 

 

  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 2020 2019 2018

Bedragen in €

BATEN

Bezoekers 24.584                   30.220                   62.206                   41.458                   

Donaties 17.295                   13.804                   8.290                      74.348                   

Overig 7                              47                            89                            37                            

41.886                   44.071                   70.586                   115.843                 

LASTEN

Kosten exploitatie 41.698                   52.508                   57.911                   52.357                   

41.698                   52.508                   57.911                   52.357                   

SALDO 188                         -8.437                    12.674                   63.486                   

Reservering -                               -                               -                               63.168                   

-                               -                               -                               63.168                   

SALDO 188                         -8.437                    12.674                   318                         

BALANS 2021 2020 2019 2018

Bedragen in €

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 6.064                      18.773                   185                         89.940                   

Liquide middelen 459.138                 280.841                 276.225                 191.806                 

465.202                 299.613                 276.410                 281.746                 

PASSIVA

Eigen vermogen 19.212                   10.134                   24.558                   24.215                   

Bestemmingsreserve: uitbreiding museum 1) 334.933                 141.149                 146.308                 144.363                 

Bestemmingsreserve: onderzoek en innovatie 2) 63.519                   62.195                   59.470                   58.804                   

Bestemmingsreserve: educatie 3) 30.744                   27.602                   30.277                   54.062                   

Bestemmingsreserve: Genootschap EV 4) -                               8.890                      8.890                      -                               

Bestemmingsreserve: Jubilieumshow sep 2020 5) -                               -                               5.000                      -                               

Bestemmingsreserve: ontwikkeling game/app "Durf jij 6) 16.444                   48.234                   

Voorzieningen -                               -                               -                               -                               

Kortlopende schulden 350                         1.409                      1.908                      301                         

465.202                 299.613                 276.410                 281.746                 

Toelichting:

 => Afname omzet en kosten door sluiting van 5 mnd a.g.v. Corona en algehele besparingen, m.n. marketing -18K

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
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Belangrijke activiteiten 2022 

 

Ook in 2022 ondervindt het museum nog de gevolgen van Corona. Tot de laatste week van januari 

is het museum gesloten geweest. Het heeft daarna ook nog ruim een maand geduurd voordat het 

bezoekersaantal weer enigszins op niveau kwam. Het blijft afwachten wat het najaar gaat brengen 

wat dit betreft.  

 

De game ‘Bestemming Engeland- Durf jij het’ is in juni gelanceerd en wordt met een online 

marketingcampagne verder gepromoot. Scholen worden vanaf september uitgenodigd om deel te 

nemen aan dit educatieprogramma. Naast de game is materiaal ontwikkelt ter voorbereiding van de 

les inclusief een docentenhandleiding voor zowel het primair als voorgezet onderwijs. Ook is 

materiaal ontwikkeld om de ervaring van de game-gebruikers verder te evalueren met thema’s als: 

Vrijheid, Discriminatie, Herdenken/Vieren, Macht en Onmacht, Verzet, Vluchten/Vertrekken. Dit 

geeft het onderwijzend personeel de mogelijkheid om hun ervaringen naar de actualiteit te brengen 

en verdere diepgang te realiseren. 

 

Wat betreft het scholierenbezoek is besloten om het gratis busvervoer naar het museum voor 

scholen buiten Noordwijk te handhaven, het museum neemt deze kosten op zich. De Noordwijkse 

scholen betalen geen entree. 

 

Er is in 2022 extra budget begroot voor marketing en promotie om de bekendheid van het museum 

te verhogen en nieuw bezoek te genereren. Belangrijk onderdeel daarvan is het publiceren van 

verhalen op de social mediakanalen van het museum en de Nieuwsbrief De Schakel op basis van 

opmerkelijke objecten uit het museum. Gedurende het jaar worden alle communicatie-uitingen en 

publicaties van het museum (nieuwsbrief De Schakel, website, social media, marketinguitingen en 

acties etc.) opnieuw onder de loep genomen.  

 

Tenslotte wordt de uitbreiding verder voorbereid. Concreet gaat het in 2022 om het opstellen van 

het definitieve ontwerp en het vaststellen van de investering. De nodige aandacht zal uitgaan naar 

de financiering van de uitbreiding, die voor een belangrijk deel zal bestaan uit donaties en 

sponsoring. Ook wordt het vergunningstraject verder voorbereid en (gemeente)subsidies 

aangevraagd.   

 

 

 

Noordwijk, 10 augustus 2022 

 

Namens het Bestuur van de Stichting Engelandvaarders 

 

 

Jaap. R. Jacobson 

Voorzitter 

 

 

 

            

              

            


