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Notulen 40ste Algemene Ledenvergadering 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
Zaterdag 17 maart 2018 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom op deze 40ste Algemene Ledenvergadering van de 
Vrienden van het Airborne Museum.  
Voorafgaand aan de vergadering zijn vijf afmeldingen ontvangen. 
 
2. In memoriam en mededelingen 
De voorzitter gedenkt de acht leden die ons in het jaar 2017 zijn ontvallen.  
 
De vereniging heeft afgelopen jaar een legaat ontvangen van ons overleden lid de heer Havers. 
Via de weduwe van één van onze leden heeft de vereniging de beschikking gekregen over een 
omvangrijke bibliotheek die ter verkoop mocht worden aangeboden. Inmiddels heeft dit al bijna 
4000 euro opgebracht. 
 
De voorzitter geeft aan dat in het contact met het museumbestuur vooralsnog geen vorderingen 
zijn gemaakt. In afwachting van nieuwe afspraken is besloten dat de leden van de vereniging 
hun vrije entree behouden. Zij zullen echter in eerste instantie wel voor de toegang moeten 
betalen, maar kunnen die kosten vervolgens bij de penningmeester declareren. Er komt dit jaar 
dus geen ledenkaart, omdat deze nu geen toegevoegde waarde heeft. Dat scheelt weer geld. 
De heer Luursema geeft aan dat ook met een Museum Jaarkaart de toegang gratis is, en dat dit 
voor zowel het museum als voor de vereniging de meest gunstige optie is. 
 
De heer Hoekendijk vraagt of het bestuur zich verder heeft verdiept in de Nederlandse 
Federatie van Vrienden van Musea (NFVM). Hier is door het vorige bestuur al naar gekeken. 
 
3. Verslag van de 38ste (Extra) Algemene Ledenvergadering dd 18 maart 2017 
Op het verslag van de 38ste Algemene Ledenvergadering komen geen opmerkingen. Het 
verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Verslag van de 39ste (Extra) Algemene Ledenvergadering dd 2 december 2017 
Op het verslag van de 39ste Algemene Ledenvergadering komen geen opmerkingen. Het 
verslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Bestuursverkiezing 
De voorzitter stelt voor de heer Bernhard Deeterink te benoemen als bestuurslid met als taak de 
ledenadministratie. De vergadering gaat met deze benoeming akkoord. 
 
6. Jaaroverzicht 2017 
De voorzitter geeft een korte toelichting op het Jaaroverzicht 2017. Het overzicht wordt 
goedgekeurd, met dank aan de opsteller. 
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7. Financieel verslag 2017 
Omdat de bestuurswissel op een laat moment in het jaar heeft plaatsgevonden en de 
overdracht van de bankzaken vervolgens enige tijd in beslag nam, presenteert de oude 
penningmeester, de heer Paap, nu nog het financieel verslag over 2017. 

- De afname van het saldo in de UK wordt verklaard door de bijdrage aan de kosten van 
het weekend voor Engelse leden. 

- De post organisatie en vergaderingen is hoger uitgevallen door het organiseren van de 
Airborne Day. Een dergelijke activiteit past echter geheel in de doelstellingen van de 
VVAM. 

- De kosten voor het Airborne Magazine zijn lager omdat er in 2017 slechts twee 
nummers zijn verschenen. 

- Omdat we nu een eigen website hebben en niet meer meedraaien op de website van 
het museum, zijn de kosten hiervoor hoger dan aanvankelijk begroot. 

- Aan het museum is een vergoeding voor de vrije entree voor VVAM-leden betaald van € 
3000,- ex btw. Daarnaast is het museum gesteund met € 750,- als bijdrage aan de 
tentoonstelling ‘De Rode Baret’. 

Vanuit de vergadering komt de vraag waarom de vereniging drie spaarrekeningen heeft. Dat is 
in het verleden zo gegroeid. 
 
Inmiddels heeft de overdracht van alle stukken aan de nieuwe penningmeester plaatsgevonden. 
 
8. Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaat dit jaar uit de heer Hut en de heer Luursema. De heer Hut geeft 
‘genderneutraal’ uitleg van het werk van de commissie. De commissie heeft op 3 maart 
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 2017. Onder applaus gaat de vergadering hiermee akkoord. 
De heer Paap krijgt complimenten voor zijn werk van de afgelopen jaren. 
De nieuwe penningmeester wordt geadviseerd na te gaan of de huidige verzekeringen 
geactualiseerd dienen te worden. 
 
9. Begroting 2018 
De begroting voor 2018 wordt toegelicht. Er is gerekend op een halvering van de inkomsten uit 
de UK. 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of, wanneer de gelden voor de gereserveerde post 
‘Toegang tot het museum voor VVAM-leden’ niet volledig worden gebruikt, het restant ten goede 
zal komen aan de reservering voor het museum. De penningmeester geeft aan dat dit niet 
automatisch gaat gebeuren. Er zijn nog meerdere onzekerheden voor het komende jaar, en een 
wijziging van de reservering is een zaak waarover de ALV dient te besluiten. 
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2018 en de taakstellingen voor 2019 en 2020. 
 
10. Benoeming reservelid kascommissie 
In de kascommissie 2018 zullen zitting nemen de heer Luursema en de heer Vuyk. De heer 
Kolster zal reservelid zijn. De vergadering dankt hen met applaus. 
 
11. Ontwikkelingen 
In zijn openingswoord heeft de voorzitter al kort de stand van zaken in het contact met het 
museumbestuur aangegeven. 
Daarnaast zijn er ontwikkelingen omtrent onze Britse leden. 
Door de gang van zaken in de relatie met het bestuur van het Airborne Museum, het 
terugtreden van een deel van de bestuursleden, het overlijden van de beoogd nieuwe voorzitter 
en problemen met het (tijdig) laten verschijnen van het Airborne Magazine (met name de 



3 
 

Engelse versie) is de aandacht voor de Britse leden de afgelopen jaren verslapt en het contact 
verwaterd. Dit heeft geleid tot teleurstelling aan de overkant van de Noordzee, en als gevolg 
daarvan tot verlies van leden. 
Betaling van het lidmaatschap in de UK verloopt via de Britse vertegenwoordiger op de Britse 
rekening. 
Besloten is de Britse leden die in 2017 lid waren, in 2018 gratis lid te laten zijn ter compensatie 
van het feit dat zij veel te weinig bladen hebben ontvangen. Ze kunnen dan zelf in dat jaar 
beoordelen of het nieuwe beleid voor hen afdoende is om lid te blijven of weer lid te worden. 
De heer Voskuil merkt op dat er naast de VVAM ook de Arnhem 1944 Fellowship bestaat met 
grotendeels eenzelfde doelstelling. Hij adviseert te zoeken naar samenwerking en 
taakverdeling. In april is er een weekend waarin de Britse bestuursleden in Nederland zijn en 
een overleg wellicht mogelijk is. 
De heer Luursema adviseert om de lidmaatschapskaarten rechtstreeks naar de UK-leden te 
verzenden, en niet via de Britse vertegenwoordiger. 
De heer Hoekendijk merkt op dat ook voor een weekend van Britse leden, deels betaald vanuit 
de Britse rekening, vooraf een budget vastgesteld dient te worden. 
 
12. Programma 2018 
Het actuele programma voor 2018 is op de website te vinden. 
Er wordt getest of aanmeldingen voor activiteiten via de website kunnen plaatsvinden, maar dit 
blijkt vaak nog lastig. 
 
De heer Jellema probeert een werkgroep activiteiten samen te stellen waarvoor diverse leden 
benaderd worden. Naast actieve leden voor de werkgroep activiteiten is ook een netwerk van 
specialisten nodig. 
De heer Hut zorgt voor de administratieve ondersteuning van de werkgroep activiteiten en houdt 
de inschrijvingen bij. 
Voor activiteiten wordt samenwerking gezocht met andere individuen en organisaties.. 
Activiteiten worden bekend gesteld via de website, het Airborne magazine, folders, advertenties 
en allerlei vormen van samenwerking. 
 
Het jaar 2019 is een jubileumjaar, 75 jaar na de Slag om Arnhem. Er zullen diverse fondsen 
beschikbaar komen waar de VVAM mogelijk ook gebruik van zal kunnen maken.  
Ideeën voor activiteiten zijn altijd welkom! 
 
13. Rondvraag 
De heer Luursema merkt op dat er voor deze vergadering geen Airborne Newsflash ter 
herinnering is verzonden, en geeft zijn complimenten voor wat er in korte tijd door het nieuwe 
bestuur al is bereikt. 
De heer Hut verzoekt om meer afstemming in de activiteiten met gelijksoortige verenigingen als 
de Arnhem 1944 Fellowship en de Documentatiegroep 1940-1945. Nu vinden sommige 
activiteiten gelijktijdig plaats, terwijl de doelgroep grotendeels dezelfde is. 
De heer Hoekendijk vraagt zich af of het zin heeft te onderzoeken of spaarrekeningen beter bij 
een andere bank kunnen worden ondergebracht. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de actieve bijdrage aan de 
vergadering door de aanwezige leden.  


