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Notulen 41ste Algemene Ledenvergadering 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
Zaterdag 16 maart 2019 
 
1. Opening 
De voorzitter heet eenieder welkom op deze 41ste Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.  
Voorafgaand aan de vergadering zijn negen afmeldingen ontvangen. 
 
2. In memoriam en mededelingen 
De voorzitter gedenkt de acht leden die ons in het jaar 2018 zijn ontvallen.  
 
In Airborne Magazine nummer 13 is al bericht over het gesprek dat een afvaardiging van het 
bestuur heeft gehad met de heren Van den Vlekkert en Goedings van de Stichting Airborne 
Museum. De voorzitter licht dit kort toe en geeft aan dat de VVAM vlak voor de vergadering op 
initiatief van de heer Goedings uitgenodigd is voor een nieuw gesprek met de nieuwe voorzitter 
van de raad van toezicht van het Museum. Naar het idee van het bestuur is de relatie in ieder 
geval aan het normaliseren en geeft de nieuwe uitnodiging hoop op verbetering. 
 

3. Verslag van de 40
ste

 Algemene Ledenvergadering dd 17 maart 2018 
Op het verslag van de 40ste Algemene Ledenvergadering komen geen opmerkingen. Het 
verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Bestuursverkiezing 
De voorzitter stelt voor de heer Alexander Heusschen te benoemen als bestuurslid met als taak 
de redactie van het Airborne Magazine. De heer Jasper Oorthuys vervangt Gerard Gijsbertsen 
als secretaris. De vergadering gaat met deze benoemingen akkoord. Gerard Gijsbertsen treedt 
af. Omdat hij niet aanwezig kan zijn zal apart afscheid van hem worden genomen. 
 
5. Jaaroverzicht 2018 
De voorzitter geeft een korte toelichting op het Jaaroverzicht 2017. Het overzicht wordt 
goedgekeurd, met dank aan de opsteller, de heer Boersma.  
 
De heer Hut vraagt hoeveel leden hun entree hebben gedeclareerd. Van de regeling om de 
entreekosten te verhalen op de VVAM is door slechts 19 leden gebruik gemaakt. Daarmee 
snijdt het museum zichzelf in de vingers t.o.v. de eerdere vergoeding. De heer Luursema 
herhaalt de oproep, al eerder gedaan in het Magazine, om zo mogelijk de Museumkaart te 
gebruiken omdat deze het museum geld oplevert en de VVAM niets kost. 
 
6. Financieel verslag 2018 
De penningmeester begint met de beantwoording van een aantal vragen naar aanleiding van de 
40ste Algemene Ledenvergadering (zie notulen 40ste Algemene Ledenvergadering): 

- Op de vraag over de drie spaarrekeningen antwoordt hij dat, vanwege het overzicht, 
besloten is om per zakelijke rekening één spaarrekening achter de hand te houden. 

- Momenteel heeft de VVAM alleen voor Battlefield Tours een verzekering, à ongeveer 
€400 per jaar. Gezien de actievere insteek van het huidige bestuur betekent dit dat de 
VVAM lang niet altijd verzekerd opereert. De penningmeester vraagt de vergadering wie 
advies kan bieden. De heer Hoekendijk biedt aan een contactpersoon door te geven die 
de penningmeester verder zou kunnen helpen. 

- Op de vraag of een andere bank is overwogen, antwoordt de penningmeester dat hij, 
gezien de moeite die hij heeft moeten doen om de overdracht van de heer Paap naar 
hem rond te krijgen bij ING, hij niet staat te springen om over te stappen. Ook hiervoor is 
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advies van de vergadering welkom. 
 
De penningmeester licht verder het financieel jaarverslag toe onder verwijzing van de 
uitgereikte en op de website van de VVAM beschikbare documenten. De belangrijkste punten 
zijn: 

- Het opheffen van de Engelse rekening en overhevelen van de administratie naar 
Nederland sinds de heer Cherry zijn taak als aanspreekpunt heeft opgezegd. 

- Voor het overzicht worden alle activiteiten voortaan onder de Battlefield Tours-rekening 
opgenomen, die dan hernoemd zal worden tot activiteitenrekening. Het beleid van het 
bestuur is dat de activiteiten als geheel zich op jaarbasis zelf moeten kunnen bedruipen 
en deze verandering biedt beter inzicht. 

- De hierboven gemelde beperkte claim op de VVAM van leden die hun entreegelden 
terugvragen, betekent een forse besparing die des te hoger uitvalt omdat er, wederom 
vanwege deze nieuwe regeling, geen ledenkaarten verstrekt hoeven te worden. 

 
De heer Paap merkt op dat de schenking aan het Museum voor de te bouwen Stiltekamer uit de 
Exploitatierekening is gedaan en niet uit de bestaande reserveringen. Dat is een legitieme 
keuze, maar hij wil het wel gemeld hebben.  
 
De heer Hut vraagt hoe het staat met de ANBI-status van de VVAM, dit ook in verband met de 
belastingopgave van het legaat dat begin 2018 aan de vereniging is toegevallen. De 
penningmeester legt uit dat er verschillende typen ANBI-status bestaan, wat consequenties kan 
hebben voor de belastingaanslag. Er loopt een bezwaarprocedure en de penningmeester wacht 
op een uitspraak van de belastinginspecteur in dezen. 
 
De heer Hut vraagt ook hoe de schenking aan het Museum in het kader van de 
crowdfundingcampagne is verlopen. De penningmeester vertelt dat dit in nauwe samenspraak 
met het Museum is gegaan, zelfs tot de laatste dag waarop leek dat het streefbedrag net niet 
gehaald zou kunnen worden en de VVAM heeft aangeboden bij te springen. Het Museum heeft 
aangegeven dat dit zeer gewaardeerd is. 
 
7. Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaat dit jaar uit de heer Luursema en het ingesprongen reservelid de heer 
Kolster. De heer Luursema doet kort verslag. De commissie heeft in twee aparte sessies in de 
week voorafgaand aan de ALV 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 2018. Onder applaus gaat de 
vergadering hiermee akkoord. 
 
8. Begroting 2019 
De begroting voor 2019 wordt toegelicht door de penningmeester. Die geeft aan dat vanwege 
de vele nieuwe activiteiten met groeiende belangstelling, het even zal duren voordat een balans 
gevonden kan worden in de te verwachten inkomsten en uitgaven voor activiteiten. Verder, zo 
geeft hij aan, is hij uitgegaan van de bestaande begroting voor 2018, omdat hij verwacht dat 
buiten de activiteiten de vereniging in iets rustiger vaarwater zal komen. De toegangsregeling 
lijkt zich dit jaar op dezelfde manier te ontwikkelen als vorig jaar, het Airborne Magazine wordt 
minder duur omdat er minder Engelse uitgaven zullen komen, en door slim te combineren, 
zullen minder brieven verstuurd hoeven worden. Daarop volgt uit de vergadering de suggestie 
uitnodigingen voor de ALV voortaan per email te versturen. Daarvoor moet apart toestemming 
worden gevraagd. Volgt in rondvraag. 
 
De heer Paap vraagt waarom er in 2018 geen vast bedrag ongevraagd is overgemaakt aan het 
museum en waarom dat voor 2019 weer niet gepland is. Hij geeft aan dat het beleid is dat dit 
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structureel gebeurd vanuit de reservering. Het bestuur geeft aan dat met de Stichting is 
afgesproken dat de VVAM graag bereid is op verzoek voor specifieke doelen geld beschikbaar 
te stellen, maar dat er gewacht wordt met structureel en ongevraagd geld beschikbaar te stellen 
tot we verder gevorderd zijn in het herstel van de relatie en er sprake is van wederzijds respect. 
De heer Tirion geeft aan dat de reservering bestaat, maar dat het aan het bestuur is om over de 
inzet daarvan te beslissen. De heer Paap vraagt of dit alles genoteerd kan worden, waarvan 
akte. 
 
Mevrouw Maan vraagt of de VVAM iets gaat doen met de plannen van de brainstorm sessie met 
de Airborne Region (omdat die niet op de begroting staan). Het bestuur geeft aan dat dat 
voorlopige plannen zijn, zij het dat bezien wordt of Judy Urquhart uitgenodigd kan worden voor 
het geven van een lezing. 
 
De begroting wordt per acclamatie vastgesteld. Direct daarna stelt de heer Luursema de vraag 
of de post onvoorziene kosten niet erg laag is gesteld, omdat dit tot gevolg kan hebben dat de 
ALV bijeen geroepen kan worden. Het bestuur neemt hiervan kennis. 
 
9. Benoeming reservelid kascommissie 
De penningmeester stelt voor voortaan niet elk jaar de samenstelling van de 
kascontrolecommissie te veranderen. Hij heeft drie leden, de heren Buist, Maan, en Kolster als 
reservelid, bereid gevonden in principe doorlopend lid te zijn. De statuten staan dit toe, zij het 
dat de bestendiging van deze regeling elk jaar plaats moet vinden. Dit voorstel wordt met dank 
aan de heren en onder applaus aangenomen. 
 
10. Situatie Engelse leden 
De voorzitter geeft aan dat de problematische situatie met de Engelse leden die het bestuur 
geërfd heeft, pas in de loop van 2018 duidelijk is geworden, en dat dit een moeilijker dilemma 
blijkt dan de situatie met het museum. Op het moment van de ALV waren er slechts 31 Engelse 
leden, waarvan 20 leden voor het leven, en 33 internationale leden, voornamelijk ook 
Engelstalig. De voorzitter licht de situatie toe, inclusief de gesprekken via email en in persoon 
met de vertegenwoordiger van de VVAM in Engeland tot 2018, de heer Cherry. De laatste 
adviseerde het bestuur de leden middels een briefje op de hoogte te stellen van het uitblijven 
van verdere Airborne Magazines en hen aan te raden over te stappen naar de Arnhem 1944 
Fellowship. Het bestuur heeft op de brief die met het gecombineerde nummer 10/11 in april 
vorig jaar verstuurd is naar de Engelse leden, geen enkele reactie gehad. Toegegeven, het is 
onduidelijk of die brief daadwerkelijk is meegestuurd. Verder zijn er enkel zure reacties geweest, 
op één buitengewone aardige brief eind 2018 na.  
 
Gezien de moeite van het vertalen en de kosten voor drie Engelstalige Airborne Magazines voor 
een zeer gering aantal leden, legt de voorzitter de vergadering drie opties voor: 

- Onverkort doorgaan met de uitgave van het Airborne Magazine in het Engels 
- Eenmaal per jaar een Engelstalige special voor de Engelse leden 
- Volledig afkappen van de Engelse leden, min of meer zoals voorgesteld door de heer 

Cherry. 
 
De heer Buist suggereert de Engelse leden te voorzien van een Nederlands blad met een 
aparte vertaling. Gezien de hoeveelheid werk die in het vertalen gaat zitten, dat tot nu toe alleen 
door het bestuur is verricht, is dat geen werkbare (noch aangename) optie. Dat geldt eveneens 
voor het voorstel van de heer Kleijn om hetzelfde te doen op de website. De heer Luursema 
heeft sympathie voor de positie van het bestuur, maar wijst erop dat de Engelse leden recht 
hebben op relevante en adequate informatie. Er zal daarom na de ALV in ieder geval een brief 
aan de Engelse leden gestuurd worden over de uitkomsten van deze bespreking, inclusief een 
oproep voor een nieuw aanspreekpunt in Engeland. De heer Boersma adviseert elk jaar na de 
herdenking een speciaal nummer te maken met bruikbare informatie, zonder de Battlefield Tour-
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artikelen e.d. Dit voorstel krijgt bijval van de vergadering en wordt aangenomen. De heren Van 
Putten en Boersma zijn bereid te helpen met de Engelse vertaling. 
 
Ondertussen is het bestuur in gesprek met de Arnhem 1944 Fellowship om te zien of er tot 
nauwere samenwerking kan worden gekomen. Schaalvergroting, door de Engelse leden van de 
Fellowship ook een blad aan te bieden, zou een oplossing kunnen zijn. Mevrouw Van Eck geeft 
aan dat de trustees in Nederland en Engeland binnenkort bijeenkomen om daarover te praten.  
 
11. Programma 2018 
De heer Jellema geeft een uitgebreid en enthousiasmerend overzicht van de activiteiten die de 
VVAM in 2018 ontplooide en welke ze zal organiseren in 2019. De organisatie verloopt nog niet 
zo soepel als hij zou willen, wat vooral veroorzaakt wordt door een gebrek aan bemensing van 
zijn commissie. Wie bereid is hem te helpen wordt verzocht zich te melden via 
activiteiten@vriendenairbornemuseum.nl 
 
12. Rondvraag 
De heer Saak merkt op dat het digitaal aanmelden voor activiteiten nog niet goed werkt. De 
heer Jellema verwijst terug naar zijn verhaal. Het digitaal aanmelden is in opbouw. 
Mevrouw Maan geeft aan dat zij verwacht vanaf 2020 in de activiteitencommissie plaats te 
kunnen nemen. 
De heer Boersma vraagt: 

- Of de VVAM van plan is om Partner te worden van de Airborne Region. Het bestuur 
aarzelt omdat het het idee heeft in een keurslijf geperst te worden waarin de identiteit 
verloren gaat, maar zal het opnieuw overwegen. 

- Of bij het gesprek met het bestuur van het Museum gevraagd kan worden naar de 
nieuwe plannen en of die informatie gepubliceerd kan worden in het Magazine of op de 
website. De voorzitter geeft aan dat dat het plan is. 

- De kaart met informatie van de Liberation Route is alleen in het Nederlands beschikbaar. 
Wil de VVAM de heer Tirion/Stichting Airborne Feelings steunen in de herdruk van een 
Engelse versie? De heer Tirion geeft aan dat hij hierover contact op zal nemen met de 
VVAM. 

Mevrouw Maan vraagt wie haar kan helpen met een verzetsverhaal in verband met Operation 
Pegasus. Mevrouw Van Eck biedt haar hulp aan. 
De heer Luursema wil graag het laatste woord en geeft zijn complimenten voor wat er in korte 
tijd door het nieuwe bestuur al is bereikt. 
De voorzitter neemt zelf dat laatste woord en vraagt of de ALV instemt met het formeel 
uitnodigen voor de ALV en andere bijeenkomsten via email, voor zover mogelijk. Dit voorstel 
wordt met acclamatie aangenomen. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de actieve bijdrage aan de 
vergadering door de aanwezige leden.  


