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AANLEIDING 
 
Dit beleidsplan is in overeenstemming met het geformuleerde museale beleid van de CLAS 
alsmede met het in 2013 geformaliseerde collectiebeleid van de Regimentsraad. De 
Commissie Collecties van de Traditie Commissie Koninklijke Landmacht (TCKL) is belast met 
de uitvoering van dit beleid. Het bestuur van de Stichting Historische Collectie Regiment 
Bevoorradings- & Transporttroepen conformeert zich uiteraard aan dit beleid en steunt de 
Commissie Collecties TCKL waar mogelijk bij de uitvoering ervan. 
 
Met de ontwikkeling van het Nationaal Militair Museum, dat op 11 december 2014 door Z.M. 
Koning Willem-Alexander officieel werd geopend en waarin dan onder meer de collectie van 
het voormalig Legermuseum is opgenomen, oordeelde de CLAS dat het noodzakelijk is om 
voor de Historische Collecties een aantal uitgangspunten te formuleren. De Traditiecommissie 
Koninklijke Landmacht presenteerde in 2010 de visie op de Historische Collecties in 2015. 
Hierin werd de definitie van een (Enkelvoudige) Historische Collectie (HC) gepresenteerd: 
 
“Historische collecties beheren het militair historisch erfgoed van het CLAS en borgen 
daardoor de CLAS-traditie binnen de organisatie. De oorsprong van de CLAS-traditie gaat 
terug tot in het koloniale verleden van Nederland. De Historische Collecties vormen het 
fundament waarop traditie is verankerd binnen de CLAS-organisatie. Het besluit tot 
herinrichting van het museale bestel binnen Defensie heeft binnen het CLAS geleid tot een 
bezinning op de rol van historische collecties in de organisatie. Dit heeft geresulteerd in de 
formulering van de volgende uitgangspunten voor de historische collecties van het CLAS: 
 

1. Historische collecties zijn binnen het CLAS verbonden aan één actief en in beginsel 
vaandel- of standaardvoerend regiment/korps of wapen/dienstvak OF verbonden aan 
een combinatie van regimenten of korpsen op het niveau van een wapen/dienstvak. 
Historische collecties zijn in beginsel gevestigd op, of nabij, de zetel van de (regiments-
/ korps-) commandant. 

2. Historische collecties ondersteunen het herdenken, het gedenken, de saamhorigheid 
en de traditiebeleving (esprit de corps) binnen de eenheid. 

3. Historische collecties ondersteunen saamhorigheidsactiviteiten voor het thuisfront, 
postactieven en veteranen van de eenheid. 

4. Historische collecties vervullen, door een goede relatie met de omgeving, een rol in het 
kader van de werving, lokale verbinding en goed nabuurschap. 

5. Historische collecties beheren en onderhouden een bescheiden collectie voorwerpen 
van militair historische waarde die eigendom zijn van een private stichting. 

6. Historische collecties zijn in staat, op verzoek, ondersteuning te leveren bij ceremoniële 
activiteiten voor o.a. het Koninklijk Huis. 

 
Historische collecties die niet voldoen aan één of meer van deze zes uitgangspunten worden 
gecategoriseerd als ‘overige historische collecties’. De verzameling van deze overige 
historische collecties wordt ondergebracht bij een van oudsher verwante historische collectie, 
wordt aangeboden aan het Nationaal Militair Museum of wordt afgestoten. Deze historische 
collecties kunnen in principe geen aanspraak maken op budgettaire en facilitaire 
ondersteuning door het CLAS”  
(Bron: NOTA CLAS nr. 2010017692 van 9 november 2010). 
 
In de huidige situatie heeft een regiment/korps (of wapen/dienstvak) geen recht meer op het 
in stand houden van ‘kleine’ historische collecties bij de eenheden en een gecombineerde 
verzameling van collecties op een andere locatie. Historische collecties zijn in principe 
gevestigd vlakbij de parate eenheid en in beginsel op, of nabij, de zetel van de (regiments- of 
korpscommandant, zodat zij hun ‘interne functie’ adequaat kunnen uitoefenen. De Historische 
Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen voldoet geheel aan de uitgangspunten 
criteria die gelden voor een enkelvoudige Historische Collectie. 
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INLEIDING 
 
Defensie en traditie horen bij elkaar. Traditie en eenheidsvorming zijn de basis voor het ‘wij-
gevoel’ van een onderdeel. We spreken dan van het ‘esprit de corps’. Het gevoel ‘ergens bij 
te horen’ geeft kracht en spirit om een taak uit te voeren, onder alle omstandigheden. Trots 
zijn op en vertrouwen hebben in de eigen eenheid zijn bewezen force multipliers. Het 
aanwenden van militair historisch erfgoed voor deze doelstelling heeft dus een directe relatie 
met de mentale component van de ‘core business’ van de krijgsmacht. 
 
De collectie is een regimentsverzameling en heeft vooral een taak in de traditiebeleving bij het 
Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen. Binnen de Koninklijke Landmacht heeft een 
regiment onder meer de taak de herinnering aan de verrichtingen van de verschillende 
eenheden van het regiment en haar voorgangers levend te houden. 
 
Het cultuurhistorisch erfgoed van de Koninklijke Landmacht (KL) wordt verzameld en 
gepresenteerd in het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg, dat in 2014 haar 
deuren heeft geopend. Een drietal grotere Gecombineerde Historische Collecties op andere 
locaties in ons land geven bovendien voor een geïnteresseerd publiek verdieping aan de brede 
en algemene presentatie van het Nationaal Militair Museum. 
 
De collectie van ons Regiment geeft een kleinschaliger beeld, net als de andere 18 Historische 
(Regiments- en Korps) collecties van de Koninklijke Landmacht. Deze Historische Collecties 
zijn, naar aard en doelstellingen, in de eerste plaats gericht op de zgn. ‘interne functie’ bij de 
landmacht. 
 
HUIDIGE SITUATIE HISTORISCHE COLLECTIE 
 
Op 4 november 2010 is de Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & 
Transporttroepen (SHCRB&T) opgericht. De oprichting van deze nieuwe stichting was 
noodzakelijk geworden i.v.m. de nieuwe criteria die er voor het hebben van een historische 
collectie door de Traditiecommissie van de Koninklijke Landmacht (TCKL) werden gesteld. 
Deze commissie schrijft voor dat een Historische Collectie alleen bestaansrecht heeft als de 
collectie verbonden is aan een bestaand vaandeldragend Regiment of Korps en op één locatie 
is ondergebracht, in de nabijheid van de Regimentszetel. Alleen op deze manier kan de 
Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen aanspraak blijven maken 
op financiële en facilitaire ondersteuning vanuit het Commando Landstrijdkrachten (CLAS), i.c. 
de TCKL en wordt door deze dan ook aangemerkt als een zgn. ‘rechthebbende collectie’. 
 
Momenteel bestaat de collectie van het Regiment uit een verzameling van ten toon gestelde 
materialen, een bibliotheek en een opslagmagazijn op de locatie Soesterberg. Het gaat hierbij 
om de voormalige collectie van de (stam)regimenten van de Intendancetroepen en de Aan- en 
Afvoertroepen, aangevuld met de collectie van het Regiment sinds haar oprichting in 2000. Dit 
gedeelte van de regimentscollectie bevindt zich in Soesterberg (gebouw V20); de opslag is in 
gebouw V18. 
 
De collectie van het Regiment worden ‘museaal’ aangestuurd door het bestuur van de Stichting 
HCRB&T. De collectie heeft op locatie een beheerder, die zijn taak geheel op vrijwillige basis 
uitvoert. Hij wordt bijgestaan door medewerkers, die hun taken eveneens geheel op vrijwillige 
basis uitvoeren. 
 
Op 5 september 2011 is door de belastingdienst aan de stichting de ANBI-status toegekend. 
Daardoor is voor donateurs fiscale aftrek van hun gift mogelijk geworden. 
 
Op het afgesloten terrein, waar gebouw V20 is gesitueerd, zijn in enkele andere gebouwen de 
respectievelijke collecties van het Regiment Technische Troepen en van het Korps Militaire 
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Administratie ondergebracht. In het bijzonder op de gebieden van huisvesting en veiligheid 
wordt regelmatig werkoverleg tussen de onderscheiden besturen gehouden. Dit overleg is 
gestructureerd in een informele vereniging, de Vereniging Historische Collecties Logistiek 
(VHCL). Het terrein waarop de genoemde gebouwen staan, wordt binnen de structuur van de 
VHCL informeel aangeduid als het ‘Logistiek Museum Park’. 
 
MISSIE 

 
Nader: Door het hebben van de genoemde missie onderschrijft het bestuur van de Historische 
Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen het collectiebeleid bij de Koninklijke 
Landmacht. 
 
DOELSTELLING 
 
De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen heeft als doel de 
bezoekers te informeren over de geschiedenis, de organisatie en de werkwijze van de 
eenheden en diensten van de, in 2000 opgeheven, regimenten van de Aan- en Afvoertroepen 
en de Intendancetroepen en van het huidige Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen. 
In aansluiting op het voorafgaande stelt de Historische Collectie zich ten doel, ook voor met 
de historische collecties van de overige logistieke regimenten en het korps in het gebied een 
Multi Functionele Ruimte (MFR) te exploiteren, waarin een beperkte HORECA-faciliteit wordt 
geboden. 
 
PUBLIEK 
 
Samenstelling van het publiek 
In de eerste plaats is de collectie bestemd voor de leden van het Regiment en hun verwanten 
(zgn.‘interne functie’); daarnaast ook voor: 

• Veteranen en overige oud-militairen en hun verwanten. 

• Nabestaanden van veteranen en overige oud-militairen. 

• Groepen die de collectie bezoeken in het kader van een rondleiding, reünie, 
wervingsdag of activiteiten in het kader van thuisfrontdagen (familie en vrienden van 
uitgezonden militairen). 

• Individuele (ook civiele) bezoekers, in de meeste gevallen geïnteresseerd in militaire 
geschiedenis of daaraan gerelateerde onderwerpen. 

'De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen verzamelt, beheert 
en behoudt objecten van historische of traditionele waarde die behoren tot de 
belangensfeer van het Regiment en haar stamregimenten. 
 
De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen werkt op 
professionele wijze en houdt zich aan een vastgesteld en afgebakend collectiebeleid. 
 
De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen wil met de collectie 
het Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen ondersteunen door het uitdragen van de 
geschiedenis en tradities binnen de Koninklijke Landmacht, maar zeker ook daarbuiten. 
 
De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen fungeert hiermee 
tevens als een visitekaartje voor de Koninklijke Landmacht. 
 
De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen wil zo goed mogelijk 
toegankelijk zijn, vooral voor haar regimentsleden, haar veteranen en het thuisfront, maar 

ook voor publiek van buiten de kazerne'. 



Status : Vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 januari 2023 

• Scholen, die in het kader van het leerplan een (militair) museum of een (militaire) 
collectie bezoeken; tevens faciliteert de Stichting zgn. “snuffel stages” van scholieren. 

 
Beoogde omvang aantal bezoekers 
Het bestuur van de Stichting HCRB&T streeft naar minimaal 2000 bezoekers per jaar en 
opname van een periodiek bezoek aan de Historische Collectie door aspirant officieren en 
onderofficieren in de respectievelijke opleidingsdocumenten behorende tot initiële, primaire en 
secundaire vorming; alsmede het stimuleren van periodieke bezoeken door leden van de 
parate eenheden van het Regiment. 
 
Educatieve taken 
Educatie heeft als doel kennis te vergroten en de houding en/of het gedrag van de bezoeker 
voor een langere periode te beïnvloeden. Het is daarmee een specifieke vorm van 
publieksbegeleiding, die bezoekers de mogelijkheid biedt om inzicht in achtergronden en de 
samenhang van feiten te vergroten. 
 
Rondleidingen 
Hoewel de vaste expositie zodanig is opgezet dat het publiek zelfstandig kan kennisnemen 
van de inhoud van de tentoonstelling, blijven rondleidingen een nuttige aanvulling. De 
medewerkers van de verzameling zijn in staat om dergelijke rondleidingen te houden. 
 
COMMUNICATIE 
 
Basis Communicatieplan 
De stichting beschikt over een Basis Communicatieplan1, waardoor het mogelijk is dat op vrij 
eenvoudige- en eenduidige wijze per te communiceren activiteit, verandering, dienst of product 
een daarop toegeschreven communicatieplan kan worden gemaakt. 
 
Folder 
De verzameling beschikt over een professionele folder. 
 
Regimentsboek 
In 2008 is een uiterst gedocumenteerd en kleurrijk boek verschenen onder de naam “In dienst 
van de troep. Bevoorrading en transport bij de Koninklijke Landmacht”, in samenwerking met 
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 
 
Website 
De Historische Collectie heeft een eigen website en is te vinden op: 
www.museumbevoentransport.nl (via regimentsportaal: www.regimentbent.nl). 
 
Facebook 
De historische collectie beschikt over een Facebook pagina, die veel wordt gebruikt. 
 
Doel van de site 

• Het aanbieden van informatie betreffende de verzameling; 

• Het opwekken van nieuwsgierigheid bij de bezoeker van de site en hierdoor het 
bevorderen van bezoek. 

 
Webshop 
De Historische Collectie beschikt sinds 1 november 2021 over een professionele webshop 
waarbij diverse depotgoederen en overige militaria verkocht worden. De webshop is te vinden 
op www.webshopshcrbt.nl. Inkomsten komen ten goede aan de stichting. 
                                                           
1 Het Basis Communicatieplan is vastgesteld bij de Bestuursvergadering van 18 februari 2015. 

 

http://www.museumbevoentransport.nl/
http://www.webshopshcrbt.nl/
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EXPOSITIE 
 
De expositie toont op de locatie Soesterberg, gebouw V20, de honderd jaar oude geschiedenis 
van een deel van de logistiek in diverse facetten. 
Van de oprichting van de Intendance na de Eerste Wereldoorlog, de verzorging van de 
gemobiliseerde landmacht in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog en bevoorrading van de 
gezamenlijke KL/KNIL-troepenmacht tijdens de politionele acties in het voormalige 
Nederlands-Indië in de periode 1946-1950. Maar ook de naoorlogse Koude Oorlog periode en 
de actuelere optredens, zoals de deelname aan diverse (VN-) operaties komen aan bod. 
Fraaie uniformen, onderscheidingstekens, oude werktuigen en ander intendancemateriaal 
geven samen met schilderijen, prenten en unieke foto's een duidelijk beeld van een eeuw 
bevoorrading. 
 
De historische deelcollectie van de Aan- en Afvoertroepen, toont de geschiedenis van dit 
voormalige regiment vanaf het ontstaan van het Korps Motordienst in 1915 tot aan de opheffing 
van het Regiment Aan- en Afvoertroepen in 2000. In de collectie van de Aan- en Afvoertroepen 
komen diverse zaken aan de orde, zoals de vooroorlogse periode, maar ook de vele AAT-
compagnieën die deelgenomen hebben aan de strijd in voormalig Nederlands-Indië, de 
watersnoodramp in 1953, de Koude-Oorlog periode en de taken die in het kader van (VN-) 
operaties werden uitgevoerd, zoals in Cambodja, in Libanon en in vm. Joegoslavië. 
 
Van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen wordt de geschiedenis getoond vanaf 
de oprichting in 2000 tot heden. Extra aandacht wordt besteed aan de vele missies (o.a. in 
Irak, Afghanistan en Mali) die sinds 2000 door eenheden van het regiment zijn uitgevoerd. 
 
COLLECTIEVORMING 
 
Samenstelling collectie.  
De collectie van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen moet een 
uitgebalanceerde weergave zijn van de geschiedenis en het heden van het regiment, waarbij 
het ondoenlijk en onwenselijk is om alles te willen bezitten en tentoon te stellen2. In de collectie 
moeten tenminste vier verzamelgebieden aan de orde komen. 
 
Verzamelgebieden van de collectie.  
De volgende vier verzamelgebieden, die de Regimentsraad 
voor ogen staat3, worden bij de collectievorming onderkend: het regiment en haar 
stamregimenten, de grote organisatorische tijdvakken, de verschillende disciplines en de 
operationele inzet van de verschillende eenheden van het Regiment: 
 

Het Regiment. 
In de collectie moet minimaal duidelijk worden dat het huidige regiment voortkomt uit 
de twee stamregimenten (AAT en INT), elk met hun eigen historie en herkenbaarheid. 
 
De grote organisatorische tijdvakken.  
In dit verzamelgebied moet de mogelijkheid worden geschapen om inzicht te krijgen in 
de verschillen tussen de grote organisatorisch afwijkende tijdvakken, zoals b.v. de 
periode t/m WO I, het Interbellum tot aan WO II, de inzet van KL/KNIL in voormalig 
Nederlands-Indië, de Koude Oorlog periode vanaf 1945 tot en met 1990, inbegrepen 
de missies (in Korea, Nieuw Guinea en Libanon) en tenslotte de post-Koude Oorlog 
periode vanaf 1990, inbegrepen de missies. 

                                                           
2 Zie ook: Beleidsdocument HCRB&T 'Selectie en afstoten van museale objecten', vastgesteld op 22 maart 2017 
3 Document ‘Collectiebeleid Historische Collectie B&T’ van de Regimentscommandant, vastgesteld in de 

Regimentsraad van 13 maart 2014. 
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De verschillende disciplines. 
Het Regiment is niet alleen erg groot (grootste van de Landmacht), maar ook zeer 
divers. Dit moet ook zeker tot uiting komen (niet alleen wielen en sokken tellen. 
Zonder uitputtend te zijn, gaat het hierbij om: 

• Bevoorrading (alle goederenklassen, met nadruk op de klassen I, III en V), 

• V3M (Verkeer-Vervoer-Verplaatsingen-Mobiliteit), 

• Rij-instructie en Berging (het niet-TD deel), 

• Catering (voedselvoorziening, voedselbereiding en het restauratieve deel), 

• Materieelbeheer (van kaartenbak tot Track-and-Trace/SAP/RFID), 

• Gravendienst/BIDKL, 

• Tradities (Vaandel, Regimentsmars en –lied, Palmpit, Marketenster, 
uitmonstering, enz.) 

• Geschiedschrijving (de diverse publicaties; formeel en deels informeel). 
 
De operationele inzet van de verschillende eenheden van het Regiment.  
In dit verband wordt bedoeld de inzet in: 

• Voormalig Nederlands-Indië (KNIL/KL) 

• Korea 

• Nieuw-Guinea 

• Libanon 

• Voormalig Joegoslavië 

• Cambodja (UNTAC) 

• Afrika (o.a. Tunesië/Ethiopië/Eritrea) 

• Irak (SFIR) 

• Afghanistan 

• Mali. 
Maar ook: 

• De nationale steunverleningsoperaties (inzet bij watersnoden, veterinaire 
epidemieën, BID KL, noodwatervoorziening, Reforger, e.d.) 

• Logistieke ondersteuning (zoals Lijndienst, ondersteuning van (grote) 
oefeningen en de honderden Schietseries) 

 
Criteria bij de collectievorming.  
Bij de collectievorming zijn door de Regimentsraad acht criteria ontwikkeld. De criteria zijn, als 
doorslaggevende redenen, nodig om te bepalen of een artikel al dan niet in de collectie moet 
worden opgenomen: 

1. Maakt het deel uit van of heeft het deel uitgemaakt van de organisatie, werkwijze of het 
optreden van (één of meer eenheden van) het Regiment of van één van haar 
stamregimenten (AAT of INT). 

2. Draagt het bij aan de beeldvorming over de geschiedenis dan wel van het heden van 
het Regiment. Voorkom dubbelingen en wildgroei. 

3. Draagt het bij aan de door C-LAS voorgestane mentale component (traditiehandhaving 
en behoud cultureel erfgoed bevorderen de esprit de corps). 

4. Past het binnen het museaal beleid van defensie. 
5. Past het binnen de doelstelling van de Stichting HCRB&T. 
6. Beschikt het Regiment of de Historische Collectie over voldoende ruimte om het item 

(al of niet tijdelijk/periodiek) op passende wijze tentoon te stellen. 
7. Indien het item onderhoud vergt, is dit dan financieel en met de beschikbare materiële 

en personele capaciteit gedurende langere tijd te garanderen. 
8. In welke verschijningsvorm is het item het beste in de collectie in te passen (origineel, 

dan wel maquette, foto, diapresentatie of anderszins). 
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De praktijk van de collectievorming.  
Bij het aanbieden van objecten wordt er in principe niet gedaan aan “selectie aan de deur”. Dit 
betekent dat niet bij het aanbieden wordt vastgesteld wat wel en niet in de collectie wordt 
opgenomen. Deze selectie wordt achteraf gemaakt en objecten die niet binnen de collectie 
passen, worden afgestoten. Dit is een bewuste keuze. Men loopt anders het risico dat 
aanbieders het materiaal niet aan “durven” te bieden. Men krijgt een bewijs van ontvangst en 
later een bewijs van overdracht waarin duidelijk is opgenomen dat het museum, na overdracht, 
vrijelijk (als eigenaar) over de objecten kan beschikken en eventueel kan afstoten indien 
objecten niet in de collectie passen. 
 
Objecten die niet binnen de collectie passen of waarvan teveel gelijksoortige exemplaren 
aanwezig zijn, worden afgestoten. In principe worden deze objecten eerst aangeboden aan 
andere musea/verzamelingen. Bij het afstoten wordt de procedure aangehouden zoals 
opgenomen in de “gedragslijn voor museale beroepsethiek”, opgesteld door de Nederlandse 
Museum Vereniging. 

 
De Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen (SHCRB&T) 
doet bij het bewaren van het militair erfgoed van het Regiment een beroep op alle militairen 
van (de huidige eenheden van) het Regiment B&T. Interessante zaken die de moeite van het 
exposeren waard zijn of die zouden kunnen bijdragen aan een stuk geschiedschrijving zijn 
welkom om ter beschikking gesteld te worden aan de Stichting HCRB&T. De Stichting 
HCRB&T kan eigenlijk alles gebruiken. 
 
Velen zijn in het bezit van een stukje historie, zoals anekdotes, verhalen, foto's, 
uitrustingsstukken, kleding enz. waarmee de expositie uitgebreid kan worden. Momenteel 
heeft de Stichting HCRB&T nog veel te weinig over de diverse laatste uitzendingen, zoals naar 
IRAK en Afghanistan. De uitzendhoek van de expositie dient uitgebreid te worden en ook de 
expositie van de huidige onderdelen van het Regiment. Het staat een ieder vrij om zaken in 
bruikleen te geven of te schenken aan de Stichting HCRB&T. 
 
Het bestuur van de Stichting HCRB&T nodigt commandanten uit hun kaderleden en 
soldaten/korporaals in de gelegenheid te stellen een bezoek te laten brengen aan de 
Historische Collectie. Een bezoek is zeker de moeite waard. Zo worden de militairen 
geënthousiasmeerd voor het ter beschikking stellen van diverse zaken de recente 
geschiedenis betreffende. Ook draagt een bezoek bij aan de bewustwording van de 
geschiedenis van de Aan- en Afvoertroepen en de Intendance en het huidige Regiment 
Bevoorradings- & Transporttroepen. 
 
Het verzamelgebied is goed afgebakend. Het betreft in de ruimste zin alles wat te maken heeft 
met de geschiedenis van de regimenten. Hierin zijn nog wel gradaties in aan te brengen. 
 
Voor wat betreft de naoorlogse periode wordt een selectie toegepast. Alleen die objecten die 
bijzonder zijn voor de geschiedenis van het Regiment komen voor opname in de collectie in 
aanmerking. 
 
Speciale aandacht is er ook voor het recente verleden, vooral de deelname aan verschillende 
vredesmissies van de Koninklijke Landmacht door militairen van het Regiment. Objecten die 
te maken hebben met die missies in Libanon, Bosnië, Kosovo, Afghanistan Irak en Mali etc. 
verdienen een plaats in de collectie, eventueel aangevuld met algemeen materiaal voor zover 
noodzakelijk of wenselijk in een permanente opstelling.  
Deze keuze komt overeen met het museale beleid van de Koninklijke Landmacht, waarin 
gesteld wordt dat gestreefd moet worden naar een afgebakend collectiebeleid met zo min 
mogelijk overlap. 
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HERKOMST EN EIGENDOM VAN DE COLLECTIE 
 
Een beperkt aantal objecten is in bruikleen verkregen van het Nationaal Militair Museum 
(NMM) en van de Rekwisieten Commissie Koninklijke Landmacht (RCKL). Alle overige 
roerende goederen zijn eigendom van de stichting. 
 
De collectie groeit nog steeds, voornamelijk door schenkingen en (incidenteel) bruiklenen van 
voornamelijk (nabestaanden van) veteranen en overige (oud-)militairen van het Regiment en 
haar stamregimenten. 
 
In bijzondere gevallen kan een aankoop of ruiling worden gedaan, maar dan alleen als het 
object volledig past binnen de collectie. 
 
In een enkel geval kunnen objecten worden verworven via de schenkingsregeling van de 
Koninklijke Landmacht. Het gaat dan altijd om objecten als uitrusting of uniformen die door de 
organisatie worden afgestoten. Hierbij wordt extra kritisch gekeken of dit binnen de collectie 
noodzakelijk is. 

 
In principe worden alleen objecten geaccepteerd die binnen de collectie passen. 
 
Als het gaat om objecten die te maken hebben met het Regiment, worden ze in principe altijd 
geaccepteerd. Objecten die rechtstreeks te maken hebben met het Regiment worden 
geaccepteerd indien er tenminste niet te veel van aanwezig zijn (voorbeeld: in principe zijn 
twee gelijkwaardige uniformen in het depot voldoende). 
 
Gesteld kan worden dat de kerncollectie van het museum van grote militair cultuurhistorische 
waarde voor het Regiment is. 
 
COLLECTIEREGISTRATIE, DOCUMENTATIE EN ONDERZOEK 
 
Registratie 
Het hoofddoel van registratie is het systematisch vastleggen van elementaire gegevens over 
voorwerpen uit de museumcollectie. Hierdoor is het beheer van de collectie en de juridische 
verantwoording inzichtelijk. Een absolute eis hiervoor is de zogenaamde basisregistratie, het 
vastleggen van tenminste: 

• Inventarisnummer 

• Objectnaam 

• Verwervingsgegevens 

• Standplaats (waar wordt het bewaard?) 

• Afmetingen 

• Eigenaar 
 
Deze basisregistratie dient ultimo 2019, na de herinrichting, te zijn voltooid. De registratie wordt 
uitgevoerd in het programma Adlib-Standaard. Voor ondersteuning kan een beroep worden 
gedaan op een (vrijwillig) medewerker van de Commissie Collectie Koninklijke Landmacht. 
 
De vrijwilligers van het museum die zich met de registratie bezig houden, hebben de cursus 
“Basisregistratie en Documentatie” gevolgd. Daarnaast werd een cursus voor het werken met 
Adlib-Standaard gevolgd. 
 
Documentatie 
Aanvullend op de basisregistratie kunnen allerlei andere formele, inhoudelijke en associatieve 
gegevens over voorwerpen uit de collectie worden ontsloten. Deze wijze van documenteren 
ondersteunt andere museale activiteiten als presentatie, onderzoek en informatieverzorging. 
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Wanneer de voltooiing van de basisregistratie vrijwel achter de rug is, kan hieraan aandacht 
worden geschonken. 
 
Onderzoek 
De collectie en de documentatie staan in principe altijd ter beschikking van serieuze  
onderzoekers al dan niet behorend tot het Regiment, medewerkers van het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie, van het Nationaal Militair Museum en van de overige 
Regiments- en Korpscollecties van de Koninklijke Landmacht. 
 
COLLECTIEBEHOUD EN – BEHEER 

 
Het behoud en beheer van de collectie wordt vorm gegeven door het uitvoeren van passieve 
en actieve conservering en het laten uitvoeren van restauraties. 
 
Passieve conservering 
Passieve conservering is het geheel aan preventieve maatregelen ter bescherming van de 
collectie, zonder dat objecten worden behandeld. Passieve conservering is er op gericht een 
zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren van voorwerpen. De zorg voor 
goede bewaaromstandigheden is de meest efficiënte manier om de collectie te behouden. 
 
Separaat van dit beleidsplan zal worden beschreven welke passieve conservering verricht 
moet gaan worden. 
 
Actieve conservering 
Actieve conservering is het geheel van handelingen dat er op is gericht de toestand van het 
voorwerp zelf te consolideren, geconstateerd verval tegen te gaan of verwacht verval te 
voorkomen. 
Actieve conservering vindt altijd plaats door of onder verantwoording van een restaurator. 
 
Restauratie 
Restauratie is het geheel van handelingen en het bijbehorende onderzoek om een beschadigd 
of een gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp in een van tevoren gedefinieerde toestand terug 
te brengen. Restauratie vereist de inzet van gekwalificeerde restauratoren. Onder de 
vrijwilligers van de collectie zijn momenteel geen gekwalificeerde restauratoren aanwezig, 
zodat in voorkomend geval inhuur van capaciteit en ondersteuning van het nationaal Militair 
Museum noodzakelijk is. 
 
Separaat van dit beleidsplan zal worden aangegeven welke restauraties verricht moeten gaan 
worden. 
 
GASTVRIJHEID, HUISVESTING EN VEILIGHEID 
 
Voorzieningen op het gebied van gastvrijheid 

• Sanitaire faciliteiten zijn momenteel minimaal aanwezig. Zeker bij grotere 
bezoekersaantallen wordt dit een belangrijk punt van aandacht. 

• Er bestaat een beperkte mogelijkheid tot het nuttigen van een kop koffie of een andere 
consumptie en het voeren van een 'kleine kaart' in de Multi Functionele Ruimte in 
gebouw V20. 

 
Huisvesting en veiligheid 
Met de besturen van de stichtingen (i.c. HCRTT en HCKMA), die in het gebied van het 
Logistiek Museum Park eveneens hun collecties (in andere gebouwen) hebben 
ondergebracht, worden regelmatig zaken op het gebied van huisvesting en veiligheid 
besproken. Dit overleg is gestructureerd in een informele vereniging, i.c. de Vereniging Van 
Logistieke Musea (VVLM). 
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Beveiligingsmedewerkers van de nabijgelegen kazerne maken dagelijks beveiligingsrondes 
op het Logistiek Museum Park. 
 
 
PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 
Bestuur, beheerder en overige vrijwilligers 
De Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen draagt de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de verzameling. 
De beheerder neemt deel aan de bestuursvergaderingen en legt hierin verantwoording af voor 
alles wat met de collectie te maken heeft. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken, het aansturen van de vrijwilligers, zorg voor de collectie, etc. 
Het vrijwilligersteam van de regimentsverzameling bestaat momenteel uit ongeveer 10 (tien) 
medewerkers, waaronder de beheerder. De vrijwilligers zijn op vastgestelde dagen en 
tijdstippen (i.c. openingstijden) inzetbaar. In beginsel hebben de vrijwilligers recht op een 
kleine vergoeding, de zgn. ‘vrijwilligersvergoeding’. Voor dat doel wordt door het bestuur 
voldoende kapitaal achter de hand gehouden. Hiermee geeft het bestuur haar intentie aan ook 
daadwerkelijk de zgn. ‘vrijwilligersvergoeding’ desgevraagd te kunnen uitbetalen (zie art. 6, lid 
6 van het Huishoudelijk Reglement van de Stichting). 
In artikel 6 van het HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de stichting staat de regeling m.b.t. 
de vrijwilligersvergoeding opgenomen. Hierna staat de inhoud van artikel 6 van het 
Huishoudelijk Reglement integraal opgenomen. 
 
“Artikel 6. Vrijwilligersvergoeding (uit: Huishoudelijk Reglement Stichting HCRBT) 

1. Het bestuur heeft de intentie dat de vrijwilligers die voor de stichting werkzaam zijn, 
zonder uitzondering, in aanmerking komen voor een vergoeding voor de door hen 
verrichte werkzaamheden en/of diensten. 

2. De hoogte van het bedrag wordt voorshands vastgesteld op 3,50 euro per uur/per 
vrijwilliger. 

3. De stichting heeft daadwerkelijk de bedoeling dat de vergoeding aan de betreffende 
vrijwilliger wordt uitbetaald. 

4. Van de verrichte werkzaamheden en/of diensten wordt door de beheerder van de 
collectie per vrijwilliger een urenoverzicht bijgehouden. Dit urenoverzicht wordt door de 
beheerder van de collectie aan het einde van het boekjaar aan het bestuur ter hand 
gesteld. 

5. Aan het einde van het boekjaar zal door het bestuur de vergoeding per vrijwilliger 
worden vastgesteld en kunnen worden uitgekeerd. 

6. Het bestuur draagt er voortdurend zorg voor dat de financiële situatie van de stichting 
zodanig is dat de voorgenomen en vastgestelde vergoeding ook daadwerkelijk aan 
elke vrijwilliger kan worden uitbetaald. 

7. Het staat de vrijwilliger vrij om af te zien van de voorgenomen en vastgestelde 
vergoeding. Hij/zij kan dan bepalen dat hij/zij deze vergoeding aan de stichting schenkt 
(ANBI-regeling, cfm. Brief Centrale Administratie Belastingdienst van 22 februari 2011, 
nr. BCA-UPB/11/045). 

8. De beheerder van de collectie, die de te verrichten werkzaamheden en/of diensten van 
de vrijwilligers dagelijks aanstuurt, overlegt aan het bestuur aan het einde van het 
boekjaar per vrijwilliger een urenoverzicht van verrichte werkzaamheden en/of 
diensten.” 

 
Het team zal zeker aanvulling kunnen gebruiken, mede ook door de gevorderde leeftijd van 
enkele vrijwilligers. 
 
Automatisering 
De regimentsverzameling beschikt over computers voor de collectieregistratie (met het 
softwarepakket Adlib-Standaard). 
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Verzekeringen 
De Traditie Commissie van de Koninklijke Landmacht (TCKL) heeft een collectieve 
verzekering voor alle vrijwilligers van de historische collecties afgesloten Overige mogelijke 
verzekeringen zijn onderwerp van studie. Daartoe wordt momenteel een risico-inventarisatie 
uitgevoerd. 
Er is na de bestuursvergadering van 13 maart 2019 een bestuursaansprakelijkheids-
verzekering afgesloten. 
 
FINANCIEN 
 
Exploitatie 
De Koninklijke Landmacht levert een belangrijk aandeel in de exploitatiekosten van de 
collectie. Commandant der Landstrijdkrachten stelt aan de collectie een passend gebouw ter 
beschikking. 
 
Hierdoor komen ook nogal wat kosten voor rekening van de Landmacht: 

• Gas, water en elektra, 

• Groot- en klein onderhoud, 

• Schoonmaakdienst, 

• Schoonmaak- en onderhoudsmiddelen en 

• Beperkt onderhoud aan bijvoorbeeld rijdend materieel in de collectie 
 
Daarnaast ontvangt de collectie een bescheiden jaarlijkse bijdrage via de Commissie 
Collecties van de Traditie Commissie KL. 
 
Met de actieve fondsenwerving door het benaderen van vaste donateurs van de collectie is in 
2012 een aanvang gemaakt. 
 
SponsorKliks 
Sinds 1 november 2021 bestaat de mogelijkheid de SHCRB&T te sponsoren via SponsorKliks.  
Op deze website zijn meer dan 500 online webshops aangesloten. Indien met via de link van 
SponsorKliks op de website een bestelling doet bij een van de aangesloten webshops komt 
een klein percentage van de bestelling ten goed aan de SHCRB&T. 
 
MFR De Palmpit 
Door evenementen te faciliteren in de MFR De Palmpit worden inkomsten verkregen welke 
ten goed komen aan de stichting 
 
Financiële verantwoording 
Jaarlijks stelt de beheerder een aparte begroting op voor de collectie. Het betreffen hier de 
kosten voor exploitatie voor zover deze door de stichting moeten worden gedragen en de 
kosten voor beheer, behoud en presentatie van de collectie. Aan deze begroting is een 
jaarplan gekoppeld, waarin wordt aangegeven wat er in dat jaar moet worden aangepakt ten 
aanzien van de museale taken. Verder presenteert hij ook een jaarlijks financieel verslag voor 
de regimentscollectie. 
 
De beheerder verantwoordt zijn financiële stukken aan de penningmeester. Deze presenteert 
ze weer aan het bestuur in de totale financiële verantwoording van de stichting. 
 
Subsidies 
Voor aparte projecten worden subsidiemogelijkheden gezocht. Projecten waarvoor subsidies 
nodig zijn, dienen bij het bestuur door de beheerder te worden ingebracht. 
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TOEKOMSTIGE SITUATIE HISTORISCHE COLLECTIE, INBEGREPEN DE 
HERINRICHTING 
 
De situatie ná de heropening op 3 november 2017. 
De ingrijpende herinrichting van de Historische Collectie in V20 te Soesterberg wordt is in 2017 
afgerond. De voormalige deelcollectie van de HVAAT uit Stroe is in zijn geheel in de 
Historische Collectie in Soesterberg opgenomen. Hierbij is  er uiteraard naar gestreefd om de 
beide stamregimenten (Intendance en AAT/KMD) ruime aandacht te blijven geven. Ook is er 
een Multi Functionele Ruimte operationeel voor het met behulp van een 'kleine kaart' faciliteren 
van bezoekers, vrijwilligers en overige belanghebbenden van alle betreffende collecties in het 
gebied, alsmede voor het open houden van een mogelijkheid voor veteranen om elkaar in een 
informele sfeer te kunnen ontmoeten. Daarnaast wordt in de Regimentszaal een extra 
mogelijkheid geboden om bijeenkomsten en vergaderingen te kunnen houden. 

 
AGENDA VOOR DE BESCHREVEN BELEIDSPERIODE 2023-2028 
 
Maatregelen in deze beleidsperiode op de volgende beleidsterreinen van het 
Beleidsplan: 
 
Activiteiten/evenementen: 

• Het thematisch plannen en uitvoeren van (wissel)exposities en andere gerelateerde 
vormen van activiteiten en evenementen, in samenspraak met het Regiments-
commando, de overige besturen van de logistieke collecties ter plaatse, in voorkomend 
geval de TCKL/CCKL en de Directie van het NIMH, het bestuur van de 
Veteranenvereniging RB&T (VVRB&T) en de leiding van het Veteranen Ontmoeting 
Centrum Midden Nederland (VOC) 'De Palmpit'' . 

 
Multi Functionele Ruimte. 

• Het operationeel houden van een Multi Functionele Ruimte voor bezoekers, vrijwilligers 
en overige belanghebbenden van de betreffende collecties in het gebied, door het 
bieden van een HORECA-faciliteit met gebruik van een 'kleine kaart'. Alsmede voor het 
open houden van een mogelijkheid voor veteranen om elkaar in een informele sfeer te 
kunnen ontmoeten. Daarnaast het bieden van mogelijkheden om bijeenkomsten en 
vergaderingen te houden. Waar nodig zal met 'grotere externe partijen' een 
memorandum van overeenstemming ter zake worden afgesloten. 

 
Nader: Het in bedrijf houden van de Multi Functionele Ruimte dient te worden ondersteund 
door een adequate werkinstructie en dito financiële verantwoording. 
 
Verzekeringen 

• Het actualiseren van het 'eigen' verzekeringspakket, dat is afgestemd op de afgesloten 
verzekeringen van de TCKL en de Gemeente Soest. 

 
Financiën: 

• Het in de periode 2023/2028 plannen en uitvoeren van een intensieve 
wervingscampagne voor vaste donateurs van de collectie. 

• Het plannen en uitvoeren van activiteiten met als doel het verwerven van extra 
inkomsten. 

 
Herinrichting: 

• Het aanpassen van de presentatie van de collectie, mede gebaseerd op de Historische 
Canon die op 30 mei 2016 door de Regimentsraad is vastgesteld. 

• Het ontwikkelen en inrichten van een Regimentszaal, die (ook door derden) gebruikt 
kan worden als vergaderzaal en leslokaal. 
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Communicatie: 

• Het voortdurend actualiseren van de website. 

• Het voorbereiden van communicatieplannen op basis van het Basis Communicatieplan 
bij specifieke activiteiten en evenementen. 

 
Collectieregistratie, documentatie en onderzoek: 

• Het laten maken van een adequaat collectieplan en daarvan afgeleid een 
werkinstructie, die daaraan uitvoering geeft. 

• Het opschonen van de voltooide basisregistratie en afronden van de registratie van de 
documentatie van de collectie. 

• Het maken van afspraken en vastleggen van alle relevante procedures met het Bureau 
Geschiedschrijving B&T (BGB&T) over de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden vooral met betrekking tot de afbakening van de archiefwerkzaamheden, 
maar ook o.a. over het gebruik van de aanwezige faciliteiten. Desnoods vastgelegd in 
een memorandum van overeenkomst. 

 
Personeel en organisatie: 

• Het continueren van de zoektocht naar enige uitbreiding en “verjonging” van het 
vrijwilligersbestand van de verzameling. 

• Het bewaken van de personele bezetting van de bestuursfuncties bij de stichting 
HCRBT. 

• Het periodiek doorlichten van het huidige verzekeringspakket voor de collectie en de 
vrijwilligers en bezoekers door een deskundige. 

 
Collectiebehoud en – beheer: 

• Het separaat van het Beleidsplan beschrijven welke passieve conservering moet 
worden verricht. 

• Het separaat van het Beleidsplan aangeven welke restauraties moeten worden 
verricht. 

• Het, op basis van het Beleidsplan, periodiek vaststellen van de artikelen en 
documenten, die moeten worden afgestoten. 


