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1. Inleiding.   
Dit Jaarverslag beslaat de stichtingsperiode vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 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:       0889 – 566 725 (beheerder)       

  

 Bezoekadres:    Kamp Soesterberg        

       Gebouw V20          

       Zeisterspoor 8  

       3769 AP Soesterberg  

 

Kamer van Koophandel: 51231530 

 

Bank gegevens:  Rabobank  

IBAN-nr: NL66 RABO 0158870026 

BIC: RABONL2U 

  

Openingstijden:    maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 

uur, overige dagen op afspraak      

  

4. Bestuurssamenstelling op 31 december 2022.   
 

Voorzitter : LKol M.A.J.J. Vial 

Secretaris : Elnt M. van Leijen 

Penningmeester  :  Dhr. H.P. IJdo  

Lid  : Maj E.  Driessen 
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 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. Gehouden bestuursvergaderingen (inclusief verslag van de genomen besluiten).   
Gedurende de verslagperiode werd een bestuursvergadering gehouden. In verband met familieomstandigheden 

kon de tweede geplande vergadering geen doorgang vinden Naar de inhoud van de genomen besluiten wordt 

hierna kortheidshalve verwezen.  

  

33ste Bestuursvergadering, gehouden op 16 maart 2022 

Aanwezig: 

M. Vial (voorzitter),  M. van Leijen (secretaris), H. IJdo (penningmeester), A. Rietveld (bestuurslid), W. Pullens 

(bestuurslid),E. Driessen ( bestuurslid ) H. van de Gender, (beheerder HCRBT). 

Afwezig met kennisgeving: 

M. Souman ( Regimentscommandant), H. Berkers ( Regimentsadjudant ) C. Ernstsen ( bestuurslid ). 

 

15:00 uur opent de voorzitter de vergadering 

1. De voorzitter heet eenieder van harte welkom en feliciteert de secretaris met zijn bevordering. Daarnaast 
schetst hij de situatie in Oekraïne en geeft aan dat de situatie dreigender wordt en zegt letterlijk dat 
Poetin: de vinger aan de knop heeft. 

2. Mededelingen van de voorzitter: 
a. Deelt mede dat de gezondheid van zijn moeder hard achteruit gaat. 
b. Daarnaast vraagt hij aandacht voor zijn eigen FLO receptie welke gehouden zal gaan worden 

op 23 maart en 25 maart 2022. 
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). Echter 2 punten van aandacht blijven staan namelijk: 1. Reinheid 
interieur en 2. Uitstraling/interieur vergaderzaal. 

c. De penningmeester presenteert de begroting. En geeft een duidelijke gefundeerde uitleg.  
d. Het bestuur dechargeert de penningmeester en zichzelf na vaststelling van de begroting. 

Voorstel begroting wordt gekocht en aangeboden aan RC. 
5. Mededelingen voorzitter: Burgermeester Soest heeft gevraagd om een veteranen ontmoetingspunt. Waar 

1x per maand veteranen kunnen binnen lopen. Einde van het jaar 2022 wordt dit door hem geopend. 
Soester media zal hierbij aanwezig zijn. Hetgeen aangeeft dat de burgermeester pro defensie is. 
Daarnaast wordt er aangegeven in de toekomst nauwer samen te gaan werken met Politie, Politie heeft 
ook een veteranenstatus. 

6. Multi functionele ruimte: 
We spreken af tzt te kijken naar het interieur ( met name voor ontspanning ).De collectiebeheerder geeft 
aan toe te zien op de reinheid en staat open voor aanpassing interieur van met name de vergaderzaal. 
Bal ligt hiervoor bij de Lkol bd Hans Schulz. 

7. Actiepuntenlijst: 
a. Museumweekend: 9 en 10 april 2022 ( Hans van der Gender heeft al het e.e.a. opgepakt ). Nog 

te doen: lokale media inlichten. 
b. Werving vrijwilligers: blijft staan.  
c. Contact MA/TD: Lkol Vial 
d. Kapitaalspositie: Lkol Vial 

8. Wvttk en rondvraag. 
a. De voorzitter dankt Hans v.d. Gender voor de evaluatie van de afgelopen periode. Hij geeft aan 

deze te gebruiken voor het schrijven aan de geschiedschrijvers commissie. 
b. Erwin Driessen doet een voorstel artikelen feitelijker te maken i.o.m. Hans van de Gender ( 

exploitatie ). 
c. Hans van de Gender meldt dat de Elnt Wenken ( op dat moment in Mali ), een ½ YAD 4442 

aanbiedt voor het museum. Deze is ontstaan na de midterm aldaar. Komt volgende week 
binnen. 

d. Hans van de Gender meldt dat de webshop goed loopt, echter wel extra aandacht vragen voor: 
de sponsorclicks!!!!  

9. De voorzitter stelt voor om de volgende bestuursvergadering op woensdag 21 september 2022  15:00 
uur in te plannen. De aanwezigen zijn het hiermee eens en dus wordt dit moment geagendeerd 

10. Aansluitend sluit de voorzitter, onder dankzegging naar eenieder, de vergadering om 16:20 uur.  
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Agenda 

1. Opening voorzitter.  
2. Vaststellen agenda 32e Bestuursvergadering. 
3. Vaststellen besluitenlijst bestuursvergadering van 22 september 2021 (secretaris) (bijgevoegd). 
4. Jaarverslag 2021 door de penningmeester. 
5. Mededelingen voorzitter. 
6. Mededelingen van de Regimentscommandant. 
7. Kort verslag door de voorzitter en/of de Regimentscommandant van de laatst gehouden Dienstvak Traditie Raad 

en/of Regimentsraad. 
8. 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). 
9. Multifunctionele ruimte in V20, gebruik en exploitatie door de collectiebeheerder/penningmeester. 
10. Bespreken actiepuntenlijst. 
11. W.v.t.t.k. 
12. Rondvraag 
13. Vaststellen volgende bestuursvergadering 
14. Sluiting 

 

Concept rooster van aftreden bestuursleden. ( cfm Statuten HCRBT, artikel 4, lid 3.) 

Bijgewerkt op 18 februari 2022 

 

Namen bestuursleden  met ingang van   Aftredend/ niet herkiesbaar 

M.A.J.J Vial   2021    2027 

M van Leijen   2019    2024 (herkiesbaar) 

H.P. Ijdo    2021    2024 (herkiesbaar) 

C.Ernstsen   2020    2023 (niet herkiesbaar) 

A.M. Rietveld   2022    2025  herkiesbaar) 

W.M.F.C Pullens   2022    2025 (niet herkiesbaar) 

E. Driessen   2021    2024 ( herkiesbaar) 

 

6. Financieel overzicht.   
Zie verder bijlage 1 bij dit Jaarverslag.  

  

7. Beleidsplan.   
Tijdens de verslagperiode is het Beleidsplan 2023-2028, dat op 16 maart 2022 definitief is vastgesteld, 

gehanteerd.   
  

8. Basis Communicatieplan.   
Tijdens de verslagperiode is een Basis Communicatieplan voor activiteiten en evenementen, dat op 16 maart 

2022 definitief is vastgesteld, gehanteerd.  
 

9. Activiteiten Historische Collectie B&T/MFR De Palmpit   
In de Historische Collectie B&T hebben we significant minder bezoekers mogen verwelkomen dan in de jaren 

voorafgaande aan de Corona-pandemie. De reden hiervoor mag duidelijk zijn, men moet weer wennen aan de 

openingstijden. 

Door miscommunicatie met de overige Logistieke Historische Collecties heeft het Museumweekend en de Open 

Monumenten Dag geen doorgang gevonden. 

De collectie is op verschillende plaatsen aangepast, vernieuwd en opgeknapt. 

Verder hebben er in 2022 geen bijzondere activiteiten plaatsgevonden in de HCRB&T. 

 

Het jaar 2022 kenmerkte zich door het weer kunnen doorgaan van diverse evenementen in de  MFR De Palmpit. 

Na ruim twee jaar last gehad te hebben van de Corona-pandemie was dit jaar dan eindelijk weer een beetje 

normaal. 

De volgende evenementen/vergaderingen hebben wij in 2022 mogen faciliteren met bijeenkomsten, 

evenementen, lunches en/of warme maaltijden waarbij gebruik gemaakt is van de catering van Paresto of de 

Stichting 43 Bevocie: 

 

• Nieuwjaarsreceptie OVV Natres Afdeling Utrecht 

• Reünie Movers 

• Reünie 840 Zwtcie 

• Reünie 575 TDCW 

• ALV Commando Vereniging Midden Nederland 

• Reünie FMOK (2x) 
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• Relatiedag Logpel OTCLog 

• Bezoek BIGA-groep (10x) 

• Bezoek HCRB&T door de Commando Vereniging Midden Nederland 

• FLO-receptie Dhr. T. Doorman 

• ALV VVRB&T 

• Vergaderingen KNVOL 

• Bijeenkomst Staf CLAS, Directie T&O 

• Bijeenkomst KOVOM 

• FLO-receptie Adj R.H.A. de Jong 

• FLO-receptie LKol M. Vial 

• Bezoek HCRB&T door de Werkgroep Centro-Vida 

• Bijeenkomst CLAS-BOA 

• Reünie 43 AAT 

• Vergadering Regimentsraad 

• Bijeenkomst OVV Natres Afdeling Utrecht (6x) 

• FLO-receptie Adj. Rikken 

• Bijeenkomst Commando Vereniging Midden Nederland incl. BBQ 

• Overleg CLAS/Sie Verplaatsingen 

• Uitreiking Mobilisatie Oorlogskruis (3x) 

• Reünie UNIFIL Charlie compagnie Lipl 81-5 

• Bijeenkomst Vrienden van het NMM 

• Bijeenkomst Commando Vereniging Midden Nederland incl. rijstmaaltijd 

• Uitreiking Medaille 24-jaar Trouwe Dienst Sm Wensveen 

• Bijeenkomst NIMH 

• Certificaat Uitreiking OTCLog/SIVO 

• Bijeenkomst MatLogCo 

• Familiedag LKol H. Plenk 

• Eindejaars bijeenkomst OVV Natres Afdeling Utrecht 
 

Deze evenementen werden door de vrijwilligers van de HCRB&T gefaciliteerd, waar gebruik gemaakt werd van de 

catering mogelijkheden van PARESTO en de Stichting 43 Bevocie uit Loosdrecht. Er zijn ruim 40 evenementen 

gefaciliteerd waarbij inkomsten zijn gegenereerd. Deze inkomsten zorgen voor een welkome aanvulling in de 

financiële positie van de SHCRB&T. 

Van deze inkomsten, na aftrek van de kosten, is horeca-apparatuur aangeschaft, zoals b.v. een 5 liter Bravilor 

Koffiezetmachine met vaste wateraansluiting en een Gamko-dubbele koelkast met flessennest voor onder de bar. 

Middels een zelf ontworpen computerprogramma worden de planning en overige werkzaamheden om de MFR De 

Palmpit draaiende te houden vereenvoudigd. 

 

In de loop der jaren, sinds de heropening van de SHCRB&T, is de MFR De Palmpit uitgegroeid tot een veel 

gebruikte locatie om evenementen te organiseren. Vele eenheden, stichtingen en verenigingen weten deze locatie 

ondertussen te vinden. 

De planning en alle bijkomende werkzaamheden zijn sinds die tijd opgepakt door de Beheerder van de 

SHCRB&T, aangezien niemand anders dat wilde doen. In deze ruim 5 jaar hebben deze werkzaamheden 

dusdanige vormen aangenomen, dat dit niet meer te combineren valt met de werkzaamheden als Beheerder 

SHCRB&T. 

De Beheerder MFR De Palmpit heeft aangegeven met ingang van 1 juli 2023 zijn werkzaamheden te stoppen. Er 

zal dus op zoek gegaan moeten worden naar een geschikte en beschikbare opvolger  waarbij de continuïteit van 

de werkzaamheden gewaarborgd blijven.  

 

In 2022 zijn er 2003 bezoekers geweest, dit is significant minder dan in de jaren voorafgaande aan de corona-

epidemie.  

Ook heeft de HCRBT een redelijk aantal schenkingen mogen ontvangen. Deze schenkingen worden geregistreerd 

en ingeboekt door de conservator, ingedeeld in categorieën en vervolgens aan de collectie toegevoegd, 

opgeslagen in het depot of verkocht/vernietigd. 

Het afgelopen jaar is tevens gebruikt om het depot op te schonen, artikelen zijn keurig geïnventariseerd en 

opgeborgen in kasten en/of kisten en ook zijn diverse depotgoederen toegevoegd aan de 

verkoopafdeling/webshop. 

 

Er wordt elk jaar een bijdrage van CLAS/CCKL/TCKL ter beschikking gesteld aan het Regiment voor 

Traditiehandhaving/Instandhouding HCRB&T. 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 ook in het afgelopen jaar gezocht naar andere inkomstenbronnen. 
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Extra inkomsten komen uit de verkoop van overtollig materieel via de informatiebalie, door incidentele of 

structurele donaties en ook van bezoekers die een bijdrage deponeren in de donatietrommel/-melkbus bij de 

ingang van de HCRB&T. 

In 2022 was het de bedoeling om de bekende donateurs van de SHCRB&T en, eventuele m.m.v. het Regiment 

B&T, aan alle leden van het Regiment wederom een donatiebrief incl. een nieuwsbrief toe te zenden met het 

verzoek een donatie te doen aan de HCRB&T. Daar is echter niets van terecht gekomen. Het bestuur heeft hier, 

ook na herhaalde pogingen van de Beheerder HCRB&T, geen enkele actie op ondernomen. Dit is een gemiste 

kans om extra inkomsten te genereren.  

Komend jaar zal de beheerder wederom hiervoor een voorstel doen bij het bestuur. 

 

Sinds 1 november 2021 heeft de SHCRB&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. 

De webshop wordt goed bezocht, afgelopen jaar zijn er 87 bestellingen gedaan en de inkomsten hiervan zijn goed 

te noemen. 

 

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. Hier hoeven we niets voor 

te doen en de klant betaald bij een bestelling niets extra’s. 

De opbrengsten hiervan zijn niet hoog, maar elke euro is er eentje. 

 

Ook het maken van een nieuwe flyer van het Museumpark is door het bestuur niet opgepakt. Contacten met de 

HCRTT heeft ervoor gezorgd dat  er wel een nieuwe flyer gekomen is. 

Medio 2023 zullen deze flyers verstuurd worden naar hotels en campings in de regio om zodoende meer 

bezoekers aan te trekken. 

 

In 2022 was de HCRB&T niet geopend tijdens het Museumweekend en de Open Monumenten Dag als gevolg van 

diverse oorzaken. 

Aangezien de organisatie van deze landelijke dagen veel werkzaamheden en voorbereidingen vergen dient 

hiervoor een speciale werkgroep ingesteld te worden. De jaren voorafgaande kwamen deze werkzaamheden 

louter en alleen terecht op de schouders van de Beheerder SHCRB&T. Andere beheerders en/of besturen 

(RTT/KMA) deden weinig tot niets ter voorbereiding of hielden zich niet aan de gemaakte afspraken. De 

Beheerder SHCRB&T heeft besloten om in 2022 geen enkele actie te ondernemen en af te wachten wie 

initiatieven zouden ontplooien.  

Het resultaat is dus bekend. 

In 2023 zullen we weer geopend zijn tijdens deze landelijke evenementen, mits een werkgroep de organisatie en 

voorbereidingen op zich neemt. 

 

We mogen terugkijken op een redelijk succesvol jaar. 

  

10. Actieve bestuursleden en vrijwilligers op 31 december 2022.   
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,  

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 

http://www.webshopshcrbt.nl/


Jaarverslag 2022 Status: Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 25 februari 2023 

 

Dhr. J.   de Vries, vrijwilliger MFR De Palmpit 

Dhr. T. Klaessen, 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.  

  

11. Activiteiten.   
  

Wervingsactie donateurs.  Er is in 2022 geen 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 de  

Middelbare Scholen in de regio. Met de Vrijwilligers Centrale Zeist worden nauwe contacten 

onderhouden voor het plaatsen van stage leerlingen.  

  

Bezoekersaantallen.  Gemeten bezoekersaantallen over de verslagperiode bedraagt 2003.  

  

12. TCKL-aangelegenheden.   
De penningmeester van de collectie heeft de stichting op de jaarlijkse TCKL/CCKL bijeenkomst in 2022 

vertegenwoordigd.  

  

13. 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. PIOFAH-

factoren van het Museumpark Dienstvak Logistiek Soesterberg en worden op informele basis gehouden. Het 

betreft hier een informele vereniging. In 2022 heeft dit overleg echter niet plaatsgevonden. 


