Notulen 38ste Algemene Ledenvergadering
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum
zaterdag 18 maart 2017
1.
Opening
De voorzitter heet een ieder welkom op deze 38ste Algemene Ledenvergadering van de
Vrienden van het Airborne Museum. Een bijzonder welkom is er voor de heer Voskuil, lid van
verdienste. De erevoorzitter, de heer Van Roekel, is afwezig. Afgemeld is (conform een later
binnengekomen mededeling) de heer Knispel.
2.
In memoriam en mededelingen
De voorzitter gedenkt de leden die ons in het jaar 2016 zijn ontvallen. Tevens wordt stilgestaan
bij het overlijden van de heer Koning in januari 2017. De heer Koning was sinds de extra ALV
van 19 november 2016 interim-voorzitter van onze vereniging.
De voorzitter meldt dat er deze keer geen boekentafel van de heer Luursema is. Wel zijn er
boeken te koop die door een legaat aan de VVAM zijn toegekomen. De opbrengst zal aan het
vermogen van de vereniging worden toegevoegd.
3.
Verslag van de 37ste (Extra) Algemene Ledenvergadering dd 19 november 2016
Op het verslag van de 37ste Algemene Ledenvergadering is één opmerking. De heer Luursema
meldt dat het onder punt 5 van het verslag genoemde Beleidsplan 2016 – 2021 eigenlijk geen
beleidsplan zou mogen heten. Een beleidsplan heeft een ander karakter dan het momenteel
vigerende beleidsplan. De voorzitter meldt dat op dit moment niet aan dit plan wordt gewerkt,
dat wordt overgelaten aan het volgende bestuur. Het verslag wordt verder goedgekeurd.
4.
Jaaroverzicht 2016
De voorzitter geeft een korte toelichting op het Jaaroverzicht 2016. Ondanks dat het een
moeizaam jaar was en het bestuur in dat jaar kleiner is geworden, is er toch veel georganiseerd.
Er is één opmerking op het overzicht: de heer Tirion merkt op dat de Airborne Markt op de
Ginkelse Heide georganiseerd wordt door Gemeente Ede en niet door Stichting Airborne
Feelings. Verder wordt het overzicht goedgekeurd, met dank aan de opsteller.
5.
Financieel verslag 2016
De penningmeester, de heer Paap, geeft een toelichting op het door hem samengestelde en
aan de leden verstrekte “Toelichting op de inkomsten, uitgaven en balans 2016” alsmede op de
daarin verwoorde “Voorstellen”. Met name het geleden verlies wordt verklaard. Dit is enerzijds
veroorzaakt door de hoge kosten van diverse correspondentie naar de leden n.a.v. de
verstoorde relatie met het museum. Anderzijds is dit veroorzaakt door het (net als in het
verleden is gedaan) betalen van een vergoeding aan het museum ter compensatie van de vrije
entree van de leden. Het beperken tot het uitgeven van twee in plaats van drie edities van het
magazine heeft voorkomen dat het tekort nog veel groter werd.
De vergadering gaat akkoord met de voorstellen zoals door de heer Paap vermeld. (Voor de
contributieverhoging zie agendapunt 8.)
Tijdens de discussie is vastgesteld dat leden die tevens een Museumjaarkaart hebben, deze
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altijd moeten laten zien bij de kassa. Het museum ontvangt voor elke bezoeker die in het bezit
is van een Museumjaarkaart een vergoeding.
6.
Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit de heer Gorens en de heer Hut. De heer Gorens geeft
uitleg van het werk van de commissie. De commissie heeft vastgesteld dat de penningmeester
op duidelijke en controleerbare wijze zijn taak heeft vervuld en gaat akkoord met de
gepresenteerde cijfers. De kascommissie adviseert de vergadering decharge te verlenen aan
de penningmeester (en daarmee aan het bestuur) voor het gevoerde financiële beleid in 2016.
Onder applaus gaat de vergadering hiermee akkoord.
7.
Begroting 2017
De heer Paap geeft een korte toelichting op de begroting. De heer Luursema wijst er op dat een
post onvoorzien ontbreekt. De heer Paap meldt dat dit is vergeten en zal een post van € 1.000
opnemen in de begroting. Verder gaat de vergadering akkoord met de begroting 2017 en de
taakstellingen voor 2018 en 2019.
8.
Besluitvorming verhoging contributie m.i.v. 1 januari 2018
Na een korte toelichting door de penningmeester gaat de vergadering akkoord met de door het
bestuur voorgestelde contributieverhoging per 1 januari 2018: voor een individueel
lidmaatschap van € 22 naar € 25 en voor een gezinslidmaatschap van € 30 naar € 35.
9.
Benoeming reservelid kascommissie
In de kascommissie 2017 zullen zitting nemen de heer Hut en de heer Luursema. De heer Vuyk
zal reservelid zijn. De vergadering dankt hen met applaus.
10.
Ontwikkelingen in de relatie tussen VVAM en Airborne Museum
De voorzitter meldt dat er in de achterliggende maanden geen zichtbare resultaten zijn geboekt
in de verbetering van de relatie tussen de VVAM en het Airborne Museum. Er is wel een
afspraak in de agenda gezet tussen twee bestuursleden van de VVAM en twee bestuursleden
van de Stichting Airborne Museum eind april 2017. Op de vraag waarom er nog niet eerder een
gesprek heeft plaats gevonden, antwoordt de voorzitter dat de heer Koning reeds contact had
met de directeur van het museum, maar dat dit contact niet is gedeeld met de andere leden van
het bestuur. Door het wegvallen van de heer Koning kon hier niet op worden doorgegaan.
Derhalve heeft het bestuur besloten het oorspronkelijke plan, overleg met het bestuur van het
museum, te handhaven. Doordat het moeilijk bleek een afspraak te plannen, is deze pas in april
2017.
Het streven van de VVAM blijft te komen tot normale betrekkingen, we willen een nieuwe start
en blijven kiezen voor een positieve insteek. We willen de plek terug die we verdienen en willen
de vereniging zijn die het museum verdient. De jaarlijkse bijdrage ter compensatie van de gratis
entree voor leden van de VVAM en het bestendigen van de reservering op de balans van de
VVAM t.b.v. aankopen voor het museum, zijn een onderdeel van het tonen van goede wil aan
de zijde van de VVAM.
Er wordt opgemerkt dat er op Facebook een groep is die zich Vrienden van het Airborne
Museum noemt. De voorzitter meldt dat dit niets met de VVAM te maken heeft, het initiatief is
zonder overleg met de VVAM tot stand gekomen. Het schept helaas wel verwarring. Dit zal in
het overleg met het bestuur van het museum aan de orde worden gesteld.
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Het zoeken naar nieuwe bestuursleden verloopt goed, er zijn gesprekken gaande met twee
kandidaten met kaliber. Deze kandidaten hebben geen “verleden” die de relatie met het
museum bij voorbaat niet vooruit zou helpen.
Ingelast agendapunt
Ons lid mevrouw Keus is jarenlang vrijwilligster geweest in het museum. Daar is recentelijk een
einde aan gekomen. Als blijk van erkentelijkheid ontvangt mevrouw Keus uit handen van de
voorzitter een dinerbon.
Ons lid de heer Kolster is na 16 jaar in november 2016 afgetreden als voorzitter van de
vereniging. Als blijk van erkentelijkheid ontvangt de heer Kolster uit handen van de voorzitter
een dinerbon.
11.
Programma 2017
De heer Boersma geeft een toelichting op het verstrekte jaarprogramma en op enkele actuele
zaken.
De boekenbeurs zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 17 juni en niet op 10 juni. Op 10 juni
is in Renkum de Kunstroute. De boekenbeurs vindt plaats in de Concertzaal doordat het
museum geen belangstelling meer heeft voor deze beurs.
De voorgenomen battlefieldtour naar Engeland zal dit jaar geen doorgang vinden, dat vraagt te
veel voorbereiding. Hopelijk lukt het wel in 2018.
De heer Boersma heeft van familie Harmel de helm in bruikleen gekregen van Heinz Harmel, de
commandant van de 10e SS-Panzer-Division Frundsberg. Deze helm is te bezichtigen in de zaal
van de vergadering. Wellicht dat de helm een plaats kan krijgen in het museum, zo niet, dan zal
hij weer terug gaan naar de familie.
De vereniging heeft als legaat van een overleden lid van de vereniging een hoeveelheid boeken
ontvangen met een totale lengte van ca. 20 strekkende meter. Het zijn allemaal oorlogsboeken,
waaronder een aanzienlijk aantal Arnhem-boeken. De boeken zullen worden verkocht en de
opbrengst zal ten goede komen aan het vermogen van de vereniging.
12.
Rondvraag
Mevrouw Hiltje van Eck is afwezig, zodat zij haar jaarlijkse praatje over de Arnhem 1944
Fellowship niet kan houden. Zij is recentelijk, ten huize van de Britse ambassadeur,
onderscheiden tot Member of the British Empire.
Over eventuele samenwerking tussen de VVAM en de Fellowship lopen verkennende
gesprekken.
Er wordt gevraagd de Newsflashes in een groter lettertype te doen verschijnen. Deze vraag zal
worden doorgespeeld aan de heer Luyten.
Op de vraag wat de status is van de voorgenomen sloop van Dreyeroord, antwoordt de heer
Voskuil dat het pand toch zal worden gesloopt, maar dat in het aangepaste bouwplan
stijlkenmerken van de vooroorlogse villa zijn opgenomen. In de tuinen heeft archeologisch
onderzoek plaatsgevonden. Diverse voorwerpen van de 7e Batt. KOSB zijn aan het museum ter
hand gesteld. Of hier een expositie in het museum van zal worden gemaakt is niet bekend.
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Op de vraag naar de status van het graf van Hendrika van der Vlist, antwoordt de heer Voskuil
dat het graf is behouden en dat de voorbereidingen voor een plaquette op het graf zijn
afgerond. Er wordt nog gewerkt aan het aanbrengen van een plaquette tegen de gevel van
restaurant Schoonoord.
Naar aanleiding van de vraag of de reservering voor het museum op de balans ten koste gaat
van het magazine, legt de heer Paap uit dat dit een reservering is en dat het geen uitgaven in
de exploitatie zijn. De uitgesproken zorg is dus niet terecht.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de actieve bijdrage aan de
vergadering door de aanwezige leden.
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