Jaaroverzicht 2019 van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum
Bestuur.
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum bestond uit:
Voorzitter
: Otto van Wiggen.
Secretaris
: Jasper Oorthuys.
Penningmeester
: Herman van Ingen / Frans Kalkhoven
Hoofdredacteur Airborne Magazine : Alexander Heusschen.
Evenementen, battlefield tours
: Erik Jellema
Webmaster
: Leo van Midden
Ledenadministratie
: Bernhard Deeterink
Adviseurs:
Algemeen
Ondersteuning activiteiten

: Wybo Boersma.
: Ruurt Hut

In het verenigingsjaar heeft het bestuur vier keer vergaderd, en een brainstorm-sessie gehouden.
Leden.
De vereniging telde per 31 december 2019 626 leden. Deze leden zijn verdeeld over: 616 leden in
Nederland, De overige leden zijn Nederlandse leden in buitenland, Engelse leden in UK en Engelstalige
leden in de rest van de wereld. Col. John Waddy was Honorary Member. Er zijn 4 leden van verdienste, 42
leden voor het leven en 28 pr leden inclusief 4 ambassades.
Het adressenbestand zowel het Nederlandse als het Engelse werd opgeschoond en de administratie verder
gemoderniseerd. Het verzamelen en up to date houden van de e-mail adressen van de leden bleef een
moeilijke en tijdrovende zaak.
Activiteiten.
Op 15 februari hield de heer Eugene Wijnhoud een lezing over de Engelse anti-tank eenheden tijdens de
Slag om Arnhem in de Parkflat in Doorwerth. De lezing werd bezocht door 60 personen.
De Algemene Leden Vergadering werd op 16 maart in de Concertzaal in Oosterbeek gehouden. De
voorzitter gaf een overzicht van de stand van zaken van de Vereniging in 2018 en de plannen voor 2019.
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Op 16 maart werd door de heer Arno Maan, aansluitend op de Algemene Ledenvergadering een lezing
gehouden met als onderwerp de Landstorm Nederland in het algemeen en de inzet tijdens de Slag om
Arnhem in het bijzonder.
Op 13 april werd als experiment in de Westerbouwing in Oosterbeek de jaarlijkse boekenmarkt gehouden,
aangevuld met een presentatie door reenactors, wargamers en er was de mogelijkheid tot het deelnemen aan
een mini battlefield tour, begeleid door de heer Haks Walburgh Schmidt, auteur van het boek No Return
Flight.
Op 28 april organiseerde de vereniging een battlefield tour met 32 deelnemers over de inzet van het 156e
bataljon The Parachute Regiment tijdens de Slag om Arnhem onder leiding van de heren Nick Kelso en Erik
Jellema.
Van 12 tot en met 16 mei werd weer een busreis naar Normandie georganiseerd onder leiding van de heer
Wybo Boersma.
Op 19 mei organiseerde de VVAM een thema-middag over de Glider Pilots tijdens de Slag om Arnhem in
het Glider Museum, Deelen.
Op 7 september was er een Battlefield tour met 37 deelnemers in de wijk Lombok in Arnhem over de
gevechten aldaar op 18 en 19 september 1944, onder leiding van onze voorzitter, Otto van Wiggen.
Dit jaar was er geen ‘Airborne Day’ vanwege de gestegen kosten van de Concertzaal in Oosterbeek.
Op 13 december hield de heer Joop de Lange een lezing over ‘Breese force’ tijdens de Slag om Arnhem. 36
deelnemers kwamen naar ’t Huukske in Arnhem.
Voor de administratie van de battlefield tours en andere activiteiten verleenden de heer Ruurt Hut steun.
Onder de genoemde deelnemersaantallen aan alle activiteiten waren zowel leden als niet-leden, een deel van
die laatste groep werd in de loop van het jaar lid van de VVAM of hernieuwde het lidmaatschap.
Airborne Magazine.
In 2019 kwamen drie nummers van het Airborne Magazine uit, en een Engelstalige Special. De
hoofdredactie was in handen Alexander Heusschen. In plaats van een hand-out tijdens de battlefield tours
van 23 juni en 6 oktober werd gekozen voor een uitgebreid artikel met kaartgegevens dat in het Airborne
Magazine gepubliceerd werd.
Magazine nummer 14 bevatte Ministory no. 130: “Zoeken naar een spoorwegovergang” door Dirk
Hoekendijk.
Magazine nummer 15 bevatte Ministory no. 131 : “Landstorm Nederland in de Slag om Arnhem” door Arno
Maan.
Magazine nummer 16 bevatte Ministory no. 132 : “3rd Parachute Battalion op de Falklands en in Arnhem”
door Otto van Wiggen.
In verband met de kosten en het vertaalwerk voor een Engelstalige uitgave, werd dit jaar gekozen om niet
ieder nummer van het Airborne Magazine een-op-een te vertalen en uit te geven voor de Engelse leden. In
plaats daarvan werd geopteerd voor een Engelstalige ‘Special’ met een selectie van de meest
belangwekkende artikelen die in het najaar is uitgekomen. Extra nummers van Airborne Magazine worden
sinds dit eind jaar verkocht bij Meijers & Siegers alsmede bij het Airborne Museum.
Website.
In het lopende jaar werd de website door de webmaster gemoderniseerd. De lay-out werd vernieuwd, de
bestelmogelijkheid voor boeken, oude nummers van het Airborne Magazine en een cd met ministeries werd
aangepast. Leden en niet leden maakten hier gebruik van. De gehele operatie werd in korte tijd gerealiseerd
door Leo van Midden en Arthur van Beveren.
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Ook in 2019 kwamen, veelal via de website, weer diverse vragen met betrekking tot de Slag om Arnhem bij
de vereniging. Deze zijn zo goed mogelijk beantwoord, waarbij de hulp werd ingeroepen van meerdere
leden. Hieruit bleek eens te meer de grote hoeveelheid kennis over de Slag om Arnhem bij de leden.
Samenwerking met het Airborne Museum Hartenstein.
Er zijn gesprekken en briefwisselingen geweest tussen het bestuur van de Vereniging Vrienden van het
Airborne Museum en het bestuur van de Stichting Airborne Museum. Deze hebben geleid tot een betere
verstandhouding. Het verenigingsbestuur blijft zich inspannen voor een goede samenwerking met respect
voor elkaars doelstellingen.
Boekendienst.
Okko Luursema was met zijn uitgebreid aanbod aan Arnhem boeken aanwezig bij verschillende
bijeenkomsten. Van de opbrengst van de boekendienst ontving de vereniging regelmatig donaties.
Gedurende het verenigingsjaar is een groot deel van de boeken, die in de loop van de voorgaande jaren
verkregen zijn uit diverse legaten verkocht ten behoeve van de vereniging.
Financiële bijdrage aan het Airborne Museum.
Leden konden de kosten voor de entree aan het Airborne Museum bij de Vereniging declareren. Op deze
wijze kregen de leden alsnog vrije toegang tot het museum. Het gebruik van de museumjaarkaart werd
aangemoedigd. De Vereniging heeft op verzoek van het Museum bijgedragen aan de restauratie voor de
Flying Flea.
Externe contacten.
Arnhem 1944 Fellowship
Het bestuur heeft gepoogd diepere samenwerking te zoeken met de Arnhem 1944 Fellowship, mede met het
oog op de Engelstalige leden van de VVAM. Dat is helaas op niets uitgelopen.
Zutphen, oktober 2020.

3

