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Brief Vz ABM 13 febr 2016:

• ‘De inhoudelijke activiteiten van de VVAM zijn steeds 
verder van het museum geraakt’.

• De incidentele bijdrage van de VVAM aan het museum 
staat niet in verhouding tot wat het museum nodig heeft 
en de inkomsten van de VVAM’.

• ‘Het museum heeft behoefte aan een steunorganisatie 
die zich wervend wil inzetten’.

• ‘Vorm hier een visie op’.



Brief Vz VVAM 4 april 2016:

• ‘VVAM zal zich niet omvormen tot een sponsor- en 
fondsen wervende vereniging’.

• ‘Huidig beleid van de VVAM wordt voortgezet’.
• ‘Jaarlijks bedrag reserveren als financiële bijdrage aan 

het museum (voor 2016 is dat 3000 euro)’.
• ‘Wens om het Airborne Magazine met een gezamenlijke 

redactie van museum en vrienden met publicaties over 
en van het museum voort te zetten’.

• ‘Wens uitgesproken tot constructieve voortzetting van 
de samenwerking met het museum’ 



Brief Vz ABM 14 mei 2016:

• ‘Kennis genomen van het feit dat de VVAM geen 
gehoor geeft aan de oproep in zijn brief van 13 
februari’.

• ‘Samenwerking zal in het vervolg op dezelfde 
professionele wijze plaatsvinden als met alle andere 
partners en externe relaties’.

• ‘De bestaande afzonderlijke pagina’s van de VVAM 
worden van de website van het museum verwijderd’.

• ‘Leden van de VVAM worden miv 2017 niet langer 
kosteloos toegang tot het museum verschaft’.



Brief Vz VVAM 2 juli 2016:

• ‘Leden VVAM hebben in het verleden zeer veel steun 
verleend aan de totstandkoming van het museum’.

• ‘Nieuwe bestuur ABM stuurt op deze wijze aan op een 
breuk’. Voorzitter VVAM stelt dat het museum een 
bedrijf is geworden.

• ‘Leden VVAM hebben het bestuur VVAM opdracht 
gegeven om de vereniging voort te zetten conform de 
oorspronkelijke opdracht’.

• Voorzitter VVAM roept bestuur ABM op de mens 
centraal te stellen over wie het museum gaat. Veel van 
die mensen zijn leden van de VVAM.



Gesprek eind aug 2017 tussen vz ABM en secr VVAM:

• ‘Voorzitter ABM wil  ‘aansluiten bij wat de markt wil’.
• ‘Wij (ABM) moeten kijken naar de huidige tijdsreeks’. 
• Toon naar de VVAM ivm het begin van 2016 blijft 

ongewijzigd.
• Afspraak: na afloop ALV dec’17 stelt bestuur VVAM een 

notitie op. 



De leden van de VVAM zijn lid om de volgende redenen:

• Het Airborne Magazine als informatiebron over het 
Airborne Museum en de Slag om Arnhem.

• De activiteiten zoals Battlefieldtours en lezingen.
• Het via de Airborne Newsflash snel op de hoogte 

zijn van actueel nieuws rond het Airborne Museum en 
de aan de historie van de Slag om Arnhem 
gerelateerde zaken. 

• De vrije toegang tot het Airborne Museum;
• Het leveren van (financiële) ondersteuning aan het 

Airborne Museum.



Het gaat de leden om:

• het vergaren van kennis over de Slag om Arnhem 
(Airborne magazine, Activiteiten en Airborne Newsflash)

• de betrokkenheid bij het Airborne Museum (Airborne
Magazine, Airborne Newsflash, vrije toegang en 
ondersteuning). 



1. De VVAM zal steun en bijstand blijven verlenen aan het 
ABM als daar om wordt gevraagd. (kennis, netwerk, 
financiën, vrijwilligers)

2. De VVAM heeft de ambitie om te investeren in ‘het 
bevorderen en verspreiden van kennis m.b.t. de Slag om 
Arnhem alsmede de Operatie Market Garden in groter 
verband’. De VVAM houdt vast aan haar originele 
kernwaarde

3. De VVAM zal hiertoe een eigen website ontwikkelen en 
opzetten. Deze website krijgt een centrale rol binnen de 
VVAM. 

De ‘nieuwe’ richting: 



4. De VVAM zal met nog meer nadruk insteken op het 
organiseren van BFT’s, excursies en presentaties, waarbij 
de relatie met de Slag om Arnhem en dus het Airborne
Museum centraal dient te staan. 

5. De VVAM zal het ‘Airborne Magazine’ uitgeven (in 
beginsel 3 x per jaar)

6. De VVAM zal een redelijk bedrag (jaarlijks te bepalen in 
samenspraak met het bestuur van het Airborne Museum) 
betalen voor de vrije toegang van haar leden tot het 
Airborne Museum.



Activiteitencommissie VVAM



Activiteitencommissie VVAM :

• Bestuurslid Activiteitencommissie: Erik Jellema
• Commissie

• Dhr/ Mr Nick Kelso
• Peter Bakker
• Mark Veuger
• Xxx
• Xxx
• Dhr Ruurt Hut (ondersteuning)



1980-2020 (nog 2 jaar) 



Activiteitencommissie



Intentie:

• De VVAM heeft de ambitie om te investeren in ‘het 
bevorderen en verspreiden van kennis m.b.t. de Slag 
om Arnhem binnen het kader van de  Operatie Market 
Garden’. 

• De VVAM zal met nadruk insteken op het organiseren 
van BFT’s, excursies en presentaties, overige 
activiteiten, waarbij de relatie met de Slag om Arnhem 
en het Airborne Museum centraal staat.

• Beginnen met overnemen bestaande format.
• Inventariseren ideeën commissie-leden en leden VVAM 

via website.
• Activiteiten introduceren via artikelen Magazine (kaarten 

in kleur).
• Balans zoeken in algemene BFT’s en BFT’s met 

verdieping.



Programma 2018:

• za 17 maart 2018 (tussen 1300 en 1600): Algemene Leden Vergadering 
gevolgd door lezing (No2 Dutch Troop door Kap b.d. Jack Bakker);

• za 7 april 2018: Boekenbeurs (concertzaal Oosterbeek);

• 9 t/m 13 mei 2018: BFT Normandie (door Wybo Boersma+);

• za 23 juni 2018: BFT Nijmegen (door Erik Jellema +)

• za 8 september 2018: BFT Slag om Arnhem-algemeen (door Wybo 
Boersma+)

• za 6 oktober 2018: BFT Border Regiment/ Westelijke Perimeter

• za 10 november 2018: Airborne Day (concertzaal Oosterbeek)









http://www.battlefieldtours.nu/package/5-daagse-tour-normandie/











AIRBORNE DAY
10 NOVEMBER 2018



Bekendstellen Programma 2018:

• Website
• Magazine
• Folders

Way ahead 2019 e.v.

• 11 Bn
• 156 Bn
• Recce Squadron nav Boek Bob Hilton
• BFT Engeland
• Operatie Pegasus II
• Airborne operaties op Nederlands grondgebied
• Operatie Keystone



VRAGEN / SUGGESTIES?



Website VVAM

Leo van Midden
Arthur van Beveren 
Bernhard Deeterink 





Administratie,
Finance,

CMS

Gebruikers: frontend en backend
Functionaliteiten rond een core 

van leden, finances, cms
Content Van leden – Voor leden

Backend:
Arthur van Beveren
Bernhard Deeterink
Leo van Midden

Uitgangspunten ontwikkeling
Website VVAM 2020





Nieuwe functionaliteit

Afgeschermde content
Archief
Inschrijven
Korting
……

Ontwikkelingen 2020….



http://www.vriendenairbornemuseum.nl/

Nieuwe site is nu LIVE !

Hoe kan ik als lid gebruik maken van het besloten deel van de website?

A. B.

C.

http://www.vriendenairbornemuseum.nl/


http://www.vriendenairbornemuseum.nl/

Nieuwe site is nu LIVE !

Hoe kan ik als lid gebruik maken van het besloten deel van de website?

D. E.

http://www.vriendenairbornemuseum.nl/


Website VVAM

Vrijwilligers voor content / backend ?

Stuur een reactie aan mailadres op ‘home’

Leo van Midden
Arthur van Beveren 
Bernhard Deeterink 
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