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Jaarverslag 2021 Status: Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 16 maart 2022

1.

Inleiding.
Dit Jaarverslag beslaat de stichtingsperiode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Op 4 november
2010 werden de Statuten van de Stichting in Leerdam notarieel vastgelegd. Op 9 november 2010 werd de
Stichting bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere onder dossiernummer H51231530
ingeschreven (momenteel valt de Stichting onder de KVK te Amsterdam). Op 5 september 2011 is aan de
Stichting door de Belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status toegekend (fiscaal
nummer van de Stichting bij de Belastingdienst: 8231.64.019).

2.

Doelstelling.
De Stichting heeft ten doel: het bewaren van militair erfgoed, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting
tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
Het bijeenbrengen, bewaren, conserveren en tentoonstellen van uniformen, uitrustingsstukken,
materieel, werktuigen, boeken, platen, schilderijen, foto's en andere voorwerpen of geschriften,
betrekking hebbende op of verband houdende met het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen,
alsmede de voormalige Regimenten Intendancetroepen en Aan - en Afvoertroepen, tezamen vormende
de Historische Collectie Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, kortweg genoemd 'de
Historische Collectie'.
b.
Het publiceren van historische gegevens over het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen,
alsmede de voormalige Regimenten Intendancetroepen en Aan - en Afvoertroepen;
c.
Het dienen van een educatief belang ten behoeve van het Regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen (interne functie);
d.
Het dienen van het algemeen maatschappelijk belang (externe functie).

3.

Algemene gegevens.
De Stichting is beheers- en bestuursverantwoordelijk voor de Historische Collectie van het Regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen en is in gebouw V20 aan het Zeisterspoor nr. 8 te Soesterberg gehuisvest
(depotruimte in V18).
Locatie:

Soesterberg

Postadres :

SHCRB&T
MPC 53A, Postbus 109
3769 ZJ Soesterberg

Email adres:

info@museumbevoentransport.nl

Website:

www.museumbevoentransport.nl

Telefoon:

033-4662032 (beheerder)

Bezoekadres:

Kamp Soesterberg
Gebouw V20
Zeisterspoor 8
3769 AP Soesterberg

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur
overige dagen op afspraak
4.

Bestuurssamenstelling op 31 december 2021.
Voorzitter
:
LKol M.A.J.J. Vial
Secretaris
:
Aoo M. van Leijen
Penningmeester :
Dhr. H.P. IJdo
Lid
:
Maj E. Driessen
Lid
:
Sgt1 b.d. A.M. Rietveld
Lid
:
Elnt W.M.F.C. Pullens
Lid
:
Maj C. Ernstsen
Beheerder
:
Kap b.d. J.P.M.G. van de Gender, die aan alle bestuursvergaderingen van het
stichtingsbestuur deelneemt.

5.

Ruimte voor algemene onderwerpen.

Jaarverslag 2021 Status: Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 16 maart 2022

6.

Gehouden bestuursvergaderingen (inclusief verslag van de genomen besluiten).
Gedurende de verslagperiode werden twee bestuursvergaderingen gehouden, Naar de inhoud van de genomen
besluiten wordt hierna kortheidshalve verwezen.
31e Bestuursvergadering, gehouden op 17 maart 2021

Aanwezig:
M. Vial (voorzitter), H. Plenk (Regimentscommandant), M. Blok (Regimentsadjudant), M. van Leijen
(secretaris), H. IJdo (penningmeester), A. Rietveld (bestuurslid), W. Pullens (bestuurslid), C. Ernstsen
(bestuurslid), P. van de Vliet (aftredend secretaris), H. van de Gender, (beheerder HCRBT), E.
Driessen (aspirant bestuurslid).
15:32 uur opent de voorzitter de vergadering
1. De voorzitter heet de Regimentscommandant en de Regimentsadjudant van harte welkom als
toehoorder. De voorzitter vermeld voor alle duidelijkheid dat hij blij is dat alle bestuursleden
aanwezig zijn en niet geveld zijn door Corona of in quarantaine zitten. De Corona pandemie
heeft nog steeds grote invloed op vele geplande activiteiten in de HCRBT die hierdoor geen
doorgang hebben kunnen vinden. De HCRBT is zelfs gesloten tot nader order. Ook vele
activiteiten zullen voorlopig niet doorgaan.
2. Mededelingen van de voorzitter:
a. Deelt mede dat de gevolgen van de Lockdown ook merkbaar zullen zijn in het
jaarverslag dat door de penningmeester behandeld zal worden.
b. Verder zullen ook de veteranendag en de 5 mei herdenking in Wageningen hoogst
waarschijnlijk geen doorgang vinden in 2021. Hopelijk zullen de toekomstige
vaccinaties hier verandering in brengen.
c. Aansluitend aan deze vergadering zal er, door zorg van de Regimentsadjudant, een
maaltijd verzorgd worden. Streven is om dit uiterlijk om 19:00 uur af te sluiten zodat
iedereen ook nog in staat is zijn- of haar stem in de tweede kamer verkiezingen uit te
brengen.
d. Vervolgens geeft hij het woord aan Erwin Driessen die in de startblokken staat om
Pieter van de Vliet als algemeen bestuurslid op te volgen. Erwin stelt zich voor en
geeft, onder andere, aan graag iets voor het Regiment te willen betekenen.
e. Als laatste deelt de voorzitter mee dat hij voornemens is om de HCRBT ook op de
vrijdag open te stellen. Hij is op zoek naar verschillende vrijwilligers om dit mogelijk te
maken. De openstelling zal op zijn vroegst pas na de zomervakantie plaats vinden.
3. Concept agenda wordt vastgesteld.
4. De voorzitter loopt puntsgewijs de agenda door:
a. De voorzitter vraagt de secretaris de besluitenlijst per pagina door te lopen.
b. De voorzitter bedankt de secretaris voor het opmaken van de besluitenlijst
(vergaderverslag van de voorgaande vergadering).
c. De penningmeester presenteert het financieel overzicht over 2020. Hij geeft aan dat,
als gevolg van Corona, er nauwelijks inkomsten zijn gegenereerd.
d. Het bestuur dechargeert de penningmeester en zichzelf na vaststelling van het
jaarverslag.
5. De Regimentscommandant dankt voor de uitnodiging voor deze bestuursvergadering.
a. De Evenementenkalender moet, in verband met Corona, regelmatig aangepast
worden. Deze zal steeds zichtbaar zijn op de website en in de Regimentsapp.
b. De Regimentsapp is inmiddels actief en een zeer welkome aanvulling op de
Regimentssite.
c. Momenteel wordt er ook hard gewerkt aan de onthulling van het vernieuwde
monument met daarop de lijst van gesneuvelden van de meidagen 1940.
d. In principe zal de dodenherdenking van het Regiment in oktober plaats vinden.
e. Als laatste memoreert de Regimentscommandant dat de steun en toeverlaat van het
Bureau Regimenten, Hilda Hemmers- van Hilten, recent met welverdiend pensioen is
gegaan.
6. De voorzitter vraagt de Regimentscommandant een korte indruk van de Regimentsraad te
geven aangezien hij daar zelf niet aanwezig was.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Binnen de Regimentsraad zijn een aantal besluiten genomen die verschuiving van functies tot
gevolg hebben. De Regimentscommandant en de Regimentsadjudant treden beiden in de
nabije toekomst terug. Namen van hun beider opvolgers zijn al bekend.
Evaluatie van de afgelopen periode waarin de HCRBT als gevolg van Corona gesloten is
geweest. Hier zijn verder geen bijzonderheden over te melden aangezien het meeste al
gezegd is en er geen veranderingen in de huidige toestand als gevolg van Corona is.
Multi functionele ruimte:
De voorzitter vraagt Erwin Driessen en Claudia Erntsten om, samen met Hans IJdo en Hans
van de Gender te bekijken op welke wijze de exploitatie van de MFR zo zuiver mogelijk kan
worden gehouden en hiervoor richtlijnen op te stellen. Advies van Arie Rietveld om dit zo
simpel mogelijk te houden. Dus: geen verlengstuk van Paresto en zodanig kleinschalig dat we
geen BTW perikelen aan hoeven te gaan.
Actiepuntenlijst:
a. Museumweekend: i.v.m. met de al vaker genoemde Corona zal dit niet door gaan.
b. Werving vrijwilligers: blijft staan.
c. Vaststellen beleidsplan. Aanhouden totdat er meer duidelijkheid is over de wijze van
exploitatie van de MFR.
Wvttk en rondvraag.
a. Hans v.d. Gender: Er bestaat een mogelijkheid om een 3-D presentatie van de
HCRBT op de site te zetten. De penningmeester geeft echter aan dat daar zeker de
komende tijd geen geld voor beschikbaar is.
De voorzitter stelt voor om de volgende bestuursvergadering op woensdag 22 september om
15:30 uur in te plannen. Het gehele bestuur is het hiermee eens en dus wordt dit moment
geagendeerd
Aansluitend sluit de voorzitter, onder dankzegging naar Pieter en Erwin, de vergadering om
16:49 uur.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening voorzitter.
Vaststellen agenda 31e Bestuursvergadering.
Vaststellen besluitenlijst bestuursvergadering van 2 september 2020 (secretaris) (bijgevoegd).
Jaarverslag 2020 door de penningmeester.
Mededelingen voorzitter.
Mededelingen van de Regimentscommandant.
Kort verslag door de voorzitter en/of de Regimentscommandant van de laatst gehouden
Dienstvak Traditie Raad en/of Regimentsraad.
Evaluatie over de afgelopen periode van sluiting van de HCRBT naar aanleiding van de
COVID-19 pandemie (annulering geplande activiteiten zoals recepties, bijeenkomsten en
museumweekend).
Multifunctionele ruimte in V20, gebruik en exploitatie door de
collectiebeheerder/penningmeester.
Bespreken actiepuntenlijst.
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Vaststellen volgende bestuursvergadering
Sluiting

32e Bestuursvergadering, gehouden op 22 september 2021

Aanwezig:
M. Vial (voorzitter), H Berkers (Regimentsadjudant), M. van Leijen (secretaris), H. IJdo
(penningmeester), A. Rietveld (bestuurslid), W. Pullens (bestuurslid),H. van de Gender, (beheerder
HCRBT).
Afwezig met kennisgeving:
H. Plenk ( Regimentscommandant), C. Ernstsen ( bestuurslid ), E. Driessen ( bestuurslid ).
15:18 uur opent de voorzitter de vergadering
1. De voorzitter heet eenieder van harte welkom in het bijzonder de Regimentsadjudant. De
voorzitter vermeld voor alle duidelijkheid dat hij blij is dat bijna alle bestuursleden
aanwezig zijn en niet geveld zijn door Corona of in quarantaine zitten. Daarnaast geeft hij
aan dat Hans van de Gender een agendapunt heeft ingebracht.
2. Mededelingen van de voorzitter:
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3. Deelt mede dat de activiteiten binnen HCRBT gelukkig mondjesmaat weer plaats vinden.
En dat de coronamaatregelen langzaam afnemen.
4. Vervolgens geeft hij aan dat vanaf 01-10-2021 de openstelling van het HCRBT op vrijdag
van 10.00 uur t/m 15.00 uur is gerealiseerd.
5. Concept agenda wordt vastgesteld.
6. De voorzitter loopt puntsgewijs de agenda door:
7. De voorzitter vraagt de secretaris de besluitenlijst per pagina door te lopen.
8. De voorzitter bedankt de secretaris voor het opmaken van de besluitenlijst
(vergaderverslag van de voorgaande vergadering).
9. De penningmeester presenteert het financieel overzicht over 2021. Hij geeft aan dat, als
gevolg van Corona, er nauwelijks inkomsten zijn gegenereerd. En geeft een duidelijke
gefundeerde uitleg.
10. Het bestuur dechargeert de penningmeester en zichzelf na vaststelling van het
jaarverslag.
11. De Regimentsadjudant dankt voor de uitnodiging voor deze bestuursvergadering.
12. De Evenementenkalender moet, in verband met Corona, regelmatig aangepast worden.
Deze zal steeds zichtbaar zijn op de website en in de Regimentsapp.
13. Regimentsadjudant vraagt aandacht voor de vrijwilligersavond op 17 dec ’21 in
officierscasino Soesterberg, uitnodigingen volgen.
14. Hij geeft aan dat de Sgt1 Bruin een Rigger wing heeft, deze laat hij inlijsten en wil hij
graag ophangen in ons museum. Goed voorbeeld doet volgen!!!!! Onderstreept hij.
15. Als laatste vraagt hij aandacht over de reinheid van de MFR en het interieur van de
vergaderzaal.
16. De voorzitter geeft aan dat er door omstandigheden ( COVID ) geen Regimentsraad en
dienstvak-traditieraad heeft plaats gevonden.
17. Evaluatie van de afgelopen periode waarin de HCRBT als gevolg van Corona gedeeltelijk
gesloten is geweest. Gelukkig kunnen we weer meer en nemen de activiteiten langzaam
aan toe. Vanaf 01-10-2021 gaan we ook op vrijdag weer open. De coronamaatregel haalt
Hans van de Gender van de site af. Nieuwe maatregelen volgen.
18. Multi functionele ruimte:
De collectiebeheerder geeft aan toe te zien op de reinheid en staat open voor aanpassing
interieur van met name de vergaderzaal.
19. Actiepuntenlijst:
20. Museumweekend
21. Werving vrijwilligers: blijft staan.
22. Contact MA/TD: Lkol Vial
23. Kapitaalspositie: Lkol Vial
24. Wvttk en rondvraag.
25. Hans v.d. Gender: geeft aan een “ landingsvaartuig” aangeboden te hebben gekregen. De
bedoeling is deze te plaatsen binnen de collectie. Het streven is dit te realiseren voor 1310-2021 wanneer 43 AAT op bezoek komt. Daarnaast doet hij het voorstel om over te
gaan naar een webshop. Hier kunnen mensen digitaal artikelen kopen. De facebook
pagina komt dan te vervallen. De vraag is gesteld: integreren ja of nee? De aanwezigen
stemmen unaniem: ja. Er wordt nog wel gekeken naar eventuele verzendkosten.
26. Er wordt gevraagd naar een seperaat overzicht op/aftredende bestuursleden verzoek aan
secretaris deze de eerstvolgende keer toe te voegen.
27. Regimentsadjudant: benadrukt nog een keer de uitstraling van de vergaderzaal: uitstraling
waar ons Regiments voor staat!!!!!. Eenieder over nadenken.
28. Arie Rietveld:vraagt kan de concept agenda aangeleverd worden op een separate
pagina?
29. De voorzitter stelt voor om de volgende bestuursvergadering op woensdag 16 maart 2022
15:00 uur in te plannen. Het gehele bestuur is het hiermee eens en dus wordt dit moment
geagendeerd
30. Aansluitend sluit de voorzitter, onder dankzegging naar eenieder, de vergadering om
16:49 uur.
7. Financieel overzicht.
Zie verder bijlage 1 bij dit Jaarverslag.
8. Beleidsplan.
Tijdens de verslagperiode is het Beleidsplan 2015-2019, dat op 18 februari 2015 definitief is vastgesteld,
gehanteerd.

Jaarverslag 2021 Status: Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 16 maart 2022

9.
Basis Communicatieplan.
Tijdens de verslagperiode is een Basis Communicatieplan voor activiteiten en evenementen, dat op 18 februari
2015 definitief is vastgesteld, gehanteerd.
10. Activiteiten historische collectie
Het jaar 2021 kenmerkte zich door het niet doorgaan van de meeste evenementen in verband met de Corona
pandemie. Vanaf 1 januari t/m 31 maart was de HCRB&T gesloten voor publiek. Van de geplande 32
evenementen hebben wij hierdoor 12 grote evenementen moeten cancelen.
De volgende evenementen/vergaderingen konden wel doorgaan en hebben wij wel kunnen faciliteren:
•
3 x Infodag KMA
•
15 x Vergaderingen
•
2 x Gebrevetteerde Overleg
•
1 x Medaille uitreiking
•
1 x ALV VVRB&T
•
1 x SIVO Informatie-/Teambuilding
•
2 x Bijeenkomst OTCLog SMPL
•
2 x Bijeenkomst Regimentsraad
•
1 x St. Joris Autorally
•
3 x Postuum medaille uitreiking
•
2 x Soosavond OVV Natres Afd. Utrecht
•
1 x Trainees bijeenkomst DMO
•
1 x ALV VOLD
•
2 x FLO-receptie
•
2 x Reünie
•
1 x Bijeenkomst “0”-lijns VVRB&T
•
1 x Bijeenkomst COVMN
•
1 x Bijeenkomst Bureau Regimenten B&T
•
1 x Bezoek groep 8 School SBO de Watertuin
Deze bijeenkomsten werden door de vrijwilligers van de HCRB&T gefaciliteerd, waarbij een aantal evenementen
gebruik gemaakt werd van de catering mogelijkheden van PARESTO en de Stichting 43 Bevocie uit Loosdrecht.
De Historische Collectie B&T kijkt terug op een vreemd jaar ten gevolge van de Corona pandemie. Regelmatig
werd er weer een lockdown afgekondigd waardoor wij wederom minder bezoekers mochten ontvangen. In 2021
zijn er toch nog 1104 bezoekers geweest.
Ondanks de diverse periodes van sluiting heeft de HCRBT toch nog een aantal schenkingen mogen ontvangen.
Deze schenkingen worden geregistreerd en ingeboekt door de conservator, ingedeeld in categorieën en
dientengevolge aan de collectie toegevoegd, opgeslagen in het depot of verkocht/vernietigd.
Het afgelopen jaar is tevens gebruikt om het depot eens op te schonen, artikelen zijn keurig geïnventariseerd en
opgeborgen in kasten of kisten en ook zullen diverse depotgoederen toegevoegd worden aan de verkoopafdeling.
De bijdrage van CCKL/TCKL wordt elk jaar ter beschikking gesteld aan het Regiment voor Traditiehandhaving. De
Regimentsleiding kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden. Een bepaald bedrag hiervan is bestemd voor de
instandhouding van de traditie/HCRB&T en wordt vooral uitgeput door de reiskostenvergoeding van de
vrijwilligers. Dit bedrag is echter niet toereikend om alle onkosten van de HCRB&T te dekken, zo is er het
afgelopen jaar gezocht naar andere inkomstenbronnen.
Extra inkomsten komen uit de verkoop van overtollig materieel via de informatiebalie, door incidentele of
structurele donaties en ook van bezoekers die een bijdrage storten in de donatietrommel/-melkbus bij de ingang
van de HCRB&T.
Sinds 1 november 2021 heeft de HCRB&T een webshop (www.webshopshcrbt.nl). Hier wordt overtollig materieel
(alle militaria) verkocht welke ook te koop zijn bij de informatiebalie van de HCRB&T.
Ook bestaat sinds 1 november 2021 de mogelijkheid de SHCRB&T te sponsoren via onze website. Door online
iets te bestellen via SponsorKliks gaat een percentage commissie naar de HCRB&T.
Met ingang van het nieuwe jaar zullen we de bekende donateurs wederom een Nieuwsbrief toezenden met het
verzoek een donatie te doen aan de SHCRB&T.
We mogen terugkijken op een toch redelijk succesvol jaar.
11. Actieve bestuursleden en vrijwilligers op 31 december 2020.
De navolgende personen hebben zich tijdens de verslagperiode als actieve vrijwilliger voor de
deelverzamelingen van de historische collectie ingezet.
Dhr. J.P.M.G. van de Gender (collectiebeheerder),
Dhr. M.A.J.J. Vial, voorzitter van de Stichting,
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Mw. M.A. de Wilde - van Thoor, medewerker bibliotheek, archief,
Dhr. P. de Wilde, vrijwilliger, algemeen,
Dhr. H.P. IJdo, penningmeester van de Stichting,
Dhr. M. van Leijen, secretaris van de Stichting,
Dhr. A.M. Rietveld, bestuurslid van de Stichting
Dhr. W.M.F.C. Pullens, bestuurslid van de Stichting,
Mw. C. Ernstsen, bestuurslid van de Stichting,
Dhr. P.G.J.M. van de Vliet, vrijwilliger algemeen
Mw. H. Loef-Zandvliet, vrijwilliger, algemeen, webshop
Dhr. A. Wijnand, vrijwilliger, algemeen / conservator collectie.
Dhr. B. van Thoor, vrijwilliger, algemeen,
Mw. M. Gelijsteen, Oproepmedewerkster De Palmpit / VOC Midden Nederland.
Dhr. T. Jansen, vrijwilliger De Palmpit / VOC Midden Nederland.
Dhr. G. Kroon, vrijwilliger algemeen.
Dhr. W. Loef, Vrijwilliger algemeen
Dhr. Bé Heijes, vrijwilliger MFR De Palmpit
Mw. K. IJdo, Oproepmedewerkster De Palmpit / VOC Midden Nederland.
Dhr. S. Beerepoot, vaste stagiaire.
ANBI-clausule: Alle actieve vrijwilligers zijn door het bestuur persoonlijk op de hoogte gebracht van de hen
toekomende vrijwilligersvergoeding over het boekjaar 2019. Het bestuur heeft daarbij aangegeven dat zij daarbij
daadwerkelijk de intentie heeft de hen toekomende vergoeding, overeenkomstig het gestelde in artikel 6 van het
Huishoudelijk Reglement van de Stichting, uit te willen betalen. Alle vrijwilligers zijn daarop in de gelegenheid
gesteld om zelf te kunnen bepalen of zij de betreffende vergoeding ook daadwerkelijk wensten te ontvangen.
Alle betreffende vrijwilligers hebben daarop in een persoonlijk onderhoud met de beheerder van de
(deel)collectie mondeling aangegeven de hen toekomende vergoeding aan de stichting te willen schenken. Het
bestuur heeft daarop notie genomen van het mondelinge besluit dat de vrijwilligers individueel en geheel uit
eigen vrije wil hebben genomen.
Uitsluitingsclausule: De leden van het Bureau Geschiedschrijving RBT worden in dit Jaarverslag niet aangemerkt
als actieve vrijwilliger voor de Historische Collectie. Zij worden rechtstreeks aangestuurd door de
Regimentscommandant.
12. Activiteiten.
Wervingsactie donateurs. Er is contact gelegd met de vaste donateurs van de Stichting
met een verzoek om donatie.
Maatschappelijke betrokkenheid. De HCRBT is een vast stageadres voor leerlingen van het ROC en
diverse andere scholen uit de regio.
Bezoekersaantallen. Gemeten bezoekersaantallen over de verslagperiode tijdens dit Corona-jaar
bedraagt toch nog 1104.
13. TCKL-aangelegenheden.
De penningmeester van de collectie heeft de stichting op de jaarlijkse TCKL/CCKL bijeenkomst 2021
vertegenwoordigd.
14. VHCL-aangelegenheden.
De voorzitter, Lkol M.A.J.J. Vial vertegenwoordigt de stichting bij de bijeenkomsten van de VHCL (Vereniging
Historische Collecties Logistiek). Deze bijeenkomsten hebben doorgaans als onderwerp de zgn. PIOFAHfactoren van het Museumpark Dienstvak Logistiek Soesterberg en worden op informele basis gehouden. Het
betreft hier een informele vereniging. In 2021 heeft dit overleg echter niet plaatsgevonden.
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