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1. Terugblik het jaar 2016 
a. Algemeen 

In het jaar 2016 bleef de druk op het budget van ons museum groot. In het huidige 
defensiebeleid worden de bijdragen van defensie langzaam afgebouwd. Daarom moet een actief 
beleid met betrekking tot het verwerven van fondsen blijven bijdragen aan een structureel 
gezonde basis. Daarnaast moet geconstateerd worden dat ook het afgelopen jaar door 
omstandigheden is gekenmerkt door het verminderd realiseren van projecten zoals eerder 
gepland. Het bewaken van de verhouding tussen ambitie, personele capaciteit, realisering van 
geplande projecten  en financiële mogelijkheden blijft een complexe uitdaging.  

b. Stichtingsjaar 2016 
Bij de stichtingsvergadering op 29-1-2016 is besloten de begroting genoemd in het  vorige 
meerjarenplan (2015-2020, versie 27-1-2016) na enige aanpassing goed te keuren. Er is besloten 
een bedrag van € 4050,-  te bestemmen voor restauraties, verwerving en projecten en de 
verdere aspecten van de gehele bedrijfsvoering. 
Een aantal projecten zijn in 2016 niet uitgevoerd. Het NAS systeem is niet aangeschaft (€ 600,-). 
In plaats van de desktop computer en één notebook zijn er twee  voordelige notebooks 
aangeschaft, hierdoor is er € 580,- bespaard op de begroting. Er is géén tablet/IPad aangeschaft 
(€ 100,-). De verbetering van de verlichting (LED) in vitrines heeft niet plaatsgevonden (€ 800). 
De minidolmans zijn wel in ons bezit maar daar is géén rekening van ontvangen (besparing  
€ 500,-).  De picknick tafel is door defensie vervaardigd hieraan waren géén kosten verbonden 
(besparing € 250,-). Op de valreep is er in december 2016 nog een grootscherm TV aangeschaft 
om de defecte projector in de aula te vervangen. Kosten (€ 2250). 
Door dit alles is er in 2016 een bedrag van € 1330,- van de begroting niet uitgegeven. Dit biedt 
ruimte om het komende begrotingsjaar  wat ruimer te plannen. Een paar projecten zijn in de 
komende begroting opnieuw opgenomen. 
 

2. Prioriteit 1 (in 2017) 
a. Restauraties 

(1) Afgeronde restauraties (in 2016) 
(a) Schilderijen zijn in 2008 allen gecontroleerd. Dit project is in zijn geheel afgerond. 

Alle geplande schilderijen zijn gerestaureerd. Het laatste schilderij is in 2015 
gerestaureerd. 

(2) Toekomstige restauraties (2017) 
(a) Voor het jaar 2017 zijn géén restauraties gepland. Omdat het bijna 10 jaar geleden 

is dat dit is gebeurd moet het bestuur misschien overwegen om alle schilderijen 
(ook in het depot) nog eens te laten inspecteren door een restaurateur? Hieraan 
zijn mogelijk kosten verbonden! 



 
b. Verwervingen 

(1) In het beleidsplan staat dat er geen actief beleid wordt gevoerd om museale objecten te 
verwerven. Uitsluiten na overleg in de stichtingsvergadering kan een verwerving plaats 
vinden. In deze tijd worden regelmatig ‘Rijdersspullen’  (Bakkerstraat) aangeboden. Ook 
wordt Marius van Pelt hiervoor regelmatig benaderd. Het museumpersoneel verzoekt de 
mogelijkheid en het budget om voor een beperkt bedrag wat de kunnen aanschaffen? 

(2) Voorstel aan stichtingsbestuur een budget beschikbaar te stellen (b.v. € 1000,-) en 
richtlijnen te geven. Eventueel het beleidsplan aanpassen op dit punt. 
 

c. Projecten 
(1) ICT project interactieve presentatie 

(a) Algemeen 
In juni 2010 is het museum gestart met een voor bezoekers interactief project om 
de presentaties op de drie beeldschermen te automatiseren. Vanaf het begin is de 
projectgroep hierbij gesteund door Rob Diepstraten (schoonzoon kol b.d. Greter) 
ervaren in de ICT business.  

(b) In 2012 is fase 1 uit het project interactieve presentatie uitgevoerd. Er is een 
filmbewerking programma aangeschaft en is begonnen met het maken van 
raamwerk en een tweetal filmfragmenten. Deze draaien sindsdien in het museum. 
Het maken van filmfragmenten kost veel tijd (ook door het verzamelen van 
beeldmateriaal).  

(c) Vanaf 2013 t/m 2016 zijn er géén fragmenten meer bijgekomen! Kwaliteit DVD 
spelers is erg slecht (er is inmiddels al één apparaat vervangen). Door ziekte van 
Rob Diepstraten (eind 2014) is het project vertraagd en ook in 2015 is geen 
voortgang geboekt. Daarbij dient echter te worden opgemerkt dat een en ander 
inmiddels mogelijk door gebruik,  tijd en techniek is ingehaald. Het NAS systeem 
(alleen opslag) is in 2016 niet aangeschaft omdat dit geen oplossing was voor de 
storingsgevoelig-heid van DVD-spelers. Indien geen actie wordt genomen dreigt 
voor dit project een stille dood. 

(d) In 2017 moet dit project worden geëvalueerd. Hoe gaat het verder? Moet er nog 
contact worden opgenomen met Rob Diepstraten? Wie gaat het project 
begeleiden? Willen we wel een doorstart maken en doorgaan met het verder 
digitaliseren, bewerken en presentabel maken van de voorhanden zijnde 
beelddocumentatie. Het museumpersoneel wil in 2017 graag € 500,- reserveren 
voor een eventuele doorstart. 
 

(2) ICT Notebook 
(a) In 2017 zijn er geen plannen om een Notebook aan te schaffen. De Notebooks zijn 

wel erg belangrijk voor de museummedewerkers om hun werk te kunnen doen. Als 
een van de op dit moment in gebruik zijnde Notebooks defect raakt moet deze wel 
in 2017 vervangen kunnen worden. In dit geval zal in overleg met de Voorzitter (KC) 
en penningmeester van de stichting worden besloten hiervoor geld beschikbaar te 
stellen. Er wordt hiervoor géén budget in de begroting opgenomen. 
 

(3) Behoud en beheer collectie 
(a) Een collectie moet tweemaal per jaar een lichtmeting uitvoeren (zie eisen museum 

registratie). Tot nog toe werd gebruik gemaakt van een lichtmeter van het NAM 
deze lichtmeter is echter in 2014 defect geraakt en kan niet meer worden 
gerepareerd. 



(b) Een nieuwe lichtmeter moet voldoen aan een aantal eisen. De belangrijkste is dat 
hij zowel de UV straling als de lichtsterkte (Lux) kan meten (een zgn combi meter). 
In Nederland voldoet eigenlijk alleen de Hanwell ULM (Universal Light Meter). Deze 
is te koop bij de Fa CateC. Kosten € 873,= voor meter en Datakabel € 27,=. Totale 
kosten € 1089,=    incl BTW.   

(c) Gegevens Fa CateC: Turfschipper 114, 2292 JB Wateringen, Tel. 0174 272330, Fax. 
0174 272340, info@catec.nl, www.catec.nl . 

(d) Begin 2015 is een voorstel naar het NAM gestuurd om gezamenlijk een nieuwe 
lichtmeter te kopen (ieder € 500,=) . Dit bericht werd wat lauw ontvangen. NAM zou 
dit bestuderen en kijken of ze ergens een lichtmeter konden huren of lenen (b.v. 
Platform Elburg?) 

(e) In 2016 is door Peter van Erve bij de Coöperatie Erfgoed Gelderland geïnformeerd 
naar een mogelijkheid om een lichtmeter bij hun te lenen. Deze mogelijkheid 
bestaat niet meer. Door de coöperatie wordt verwezen naar de gemeente Elburg 
die een lichtmeter beschikbaar heeft voor musea. Dit is doorgegeven naar het 
personeel van het museum om met de gemeente Elburg hierover een afspraak te 
maken. Voorlopig is hier nog geen oplossing. Bij de gemeente Elburg vindt men 
geen gehoor. Men wordt doorverwezen naar Erfgoed Gelderland (kastje naar de 
muur)!  

(f) Eind 2016 is door Marius van Pelt contact gezocht met de conservator van het 
Veluws Museum om gebruik te mogen maken van hun lichtmeter. Zij moest dit aan 
het bestuur voorleggen. Mocht dit niet lukken dan wil hij nogmaals proberen om 
samen met HCKVA (NAM) een lichtmeter aan te schaffen. Met de nieuwe voorzitter 
Henk Molman zijn goede contacten. 

(g) Tot nog toe zijn er geen lichtmetingen gedaan (inmiddels bijna 3 jaar!). In 2017 
moet worden beslist wat te doen: 

• Lenen bij het Veluws Museum. Mogelijke kosten? 

• Nogmaals contact zoeken met HCKVA voor een gezamenlijke aanschaf? 

• Alsnog zelf een lichtmeter aanschaffen, kosten  (€ 1089,-). 
 

(4) Invoer ondersteuning rondleiding en presentatie 
(a) In navolging van een aantal andere musea is het plan opgevat om de rondleidingen 

voor bezoekers die daar prijs op stellen verder te ondersteunen met een eigen 
informatiesysteem (interactief). Dit ter vervanging van de nog steeds gehanteerde, 
maar niet meer geactualiseerde papieren museum gids.  Het ligt nu in de bedoeling 
om de collectie, primair de items vermeld op de rondleiding handleiding, te 
voorzien van een QR-code, waarmee op een uit te reiken IPad de links naar de 
specifieke items kunnen worden geopend.  

(b) Het plan was om in 2016 een projectplan voor deze vernieuwing te schrijven. 
Vergelijkbaar met het project Interactieve Presentatie moeten we ons ook hier 
realiseren dat aanschaf en investering pas tot hun recht kunnen komen als de 
werkzaamheden i.c. het coderen van de herschreven collectie/ bestandsinformatie 
efficiënt en met voortgang kan worden aangepakt. In het concept plan was 
voorzien hiervoor een 6-tal IPads aan te schaffen. Totale kosten voor het project 
afgerond  
€ 750,=. Door het stichtingsbestuur was toestemming gegeven om alvast één IPad/ 
Tablet (€ 100,=) aan te schaffen om e.e.a. uit te proberen. Door omstandigheden 
heeft dit project in 2016 geen verdere voortgang gehad. 

(c) In 2017 moet dit project weer worden opgepakt. Er moet een actie persoon worden 
aangewezen die een IPad/Tablet aanschaft en eerst alle mogelijkheden uitprobeert 
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en alvast wat objecten voorziet van een QR code met uitleg van het object. Pas als 
het resultaat goed is en er meerdere objecten zijn voorzien van een QR code kan 
worden doorgegaan met de aanschaf van de overige IPads/Tablets. Voorlopige 
kosten  voor 2017 € 100,- . 
 
 

(5) Verlichting expositie 
(a) In diverse lichtmetingen (van vóór 2014) is naar voren gekomen dat bepaalde 

verlichting in de expositie (TL verlichting = ongeveer 30% van de verlichting) niet 
voldoet aan de eisen museaal beleid en teveel UV waarde uitstraalt en ook teveel 
flux (= warmte) geeft. Dit is tijdens de museumregistratie ook al opgemerkt. Het 
plan is gemaakt om in 2014 in de expositieruimte deze oude verlichting te 
vervangen door LED verlichting. Tot dusver is hier nog géén invulling aan gegeven. 
Dit project zal in 2017 worden doorgestart. 

(b) Het eigenlijke plan om in alle vitrines in de expositieruimte LED strips aan te 
brengen is arbeidsintensief en achterhaald door de ontwikkelingen. Op dit moment 
zijn er LED TL-buizen en armatuur in de markt voor een redelijke prijs. Voordeel; 
hetzelfde licht als nu met de huidige TL-buizen, geen UV straling meer, geen warmte 
afscheiding en goedkoper stroomverbruik.   

(c) De keuze moet worden gemaakt: 

• Om alleen de TL-buizen te vervangen. Voordeel is dat dit heel eenvoudig is. 
Nadeel hiervan; van niet alle lengtes TL-buizen zijn een LED vervanger, de 
kosten zijn iets hoger dan met armatuur.  

• Om de complete armatuur te vervangen. Voordeel is goedkoper. Nadeel is dat 
het wat arbeidsintensiever is. 

De verlichting kan door eigen personeel worden aangelegd. Verwachte kosten  
€ 800,- .  

(d) Indien deze LED verlichting goed werkt kan worden besloten later (2018 of verder) 
ook de randverlichting in de aula te vervangen. 

 
(6) Klimaatbeheersing Depot 

(a) In 2015 is de inrichting van het depot in gebouw 201 van de Tonnetkazerne verder 
aangepakt. In het depot bevinden zich inmiddels toch een aantal attributen die als 
kwetsbaar en gevoelig mogen worden aangemerkt. Hieronder bevinden zich 
boeken, uniformen en een grote hoeveelheid prenten. De huidige 
klimaatbeheersing binnen de depotruimte wordt slechts ingevuld door het 
bestaande centrale verwarmingssysteem, de gevoeligheid van de daar inmiddels 
opgeslagen attributen noodzaakt echter een meer aanpasbaar systeem, waardoor 
een meer constante temperatuur en luchtvochtigheid kan worden gegarandeerd. 

(b) In de stichtingsvergadering van 2016 is besloten om het klimaat in het depot aan te 
kaarten bij de beheerder (Defensie) om te zien wat de mogelijkheden hiervoor zijn.  
Inmiddels is wel door eigen werkzaamheid van de vrijwilligers een betere 
afscheiding gemaakt tussen het depot en de overige gebruikers van gebouw 201. De 
temperatuurbeheersing is hierdoor verbeterd maar nog niet optimaal 
(luchtvochtigheid). Ook is er nog niets bekend over plannen van Defensie om de 
ruimte klimatologisch aan te passen. 

(c) In 2017 moet opnieuw actie worden genomen wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de 
klimaatbeheersing op kosten van Defensie. Ook is er nog steeds de mogelijkheid om 
zelf klimaatbeheersing toe te passen door middel van de aanschaf van apparatuur 



voor luchtbevochtiging/ontvochtiging en/of temperatuur beheersing. Kosten ca  
€ 1000,-  

(7) Mini Dolmans 
(a) Tijdens de laatste Open Monumentendag is met veel enthousiasme gebruik 

gemaakt van een aantal mini-dolmans, destijds vervaardigd door de Firma ‘ de 
Mars’ en geschonken aan het NAM. De staat van onderhoud van deze bijzondere 
attributen is echter deplorabel en de gedachte leeft om in overleg met het NAM 
deze kleine uniformpjes met bijbehorende kolbakken in beheer van ons Museum te 
krijgen, deze te herstellen en vooral te completeren om zodoende ongeveer 15 
complete mini-dolmans op gelegenheden te kunnen gebruiken. 

(b) De mini-dolmans zijn sinds 2016 in het bezit van het museum KRA.  
 

d. Reiskostenvergoeding vrijwilligers 
(1) Met ingang van 1 januari 2011 is de reiskostenvergoeding door defensie vervallen en 

moeten deze vergoedingen door de stichting (Historische Collectie – HC) worden betaald. 
HCn hebben hiervoor extra budget gekregen. Deze vergoedingen moeten in de begroting 
worden opgenomen. 

(2) In 2017 zullen 6 vrijwilligers ieder ongeveer 30 keer per jaar aanwezig zijn. 2 Vrijwilliger zijn 
10 keer aanwezig. Uitgaande van een kilometervergoeding van € 0,19 komt dit neer op een 
bedrag van circa € 5000,= . 
 

e. Lidmaatschappen - Coöperatie Erfgoed Gelderland (voorheen Gelders Erfgoed) 
(1) Coöperatie Erfgoed Gelderland 

Deze coöperatie is in 2012 opgericht met als doelstelling in de stoffelijke behoeften van 
haar leden te voorzien door hen te ondersteunen bij hun werkzaamheden op het gebied 
van Gelders Erfgoed. Een lid is een rechtspersoon die een statutair doel heeft zich mede te 
richten op Gelders Erfgoed en worden opgenomen in het ledenregister van Erfgoed 
Gelderland. 

(2) De kosten voor alle lidmaatschappen in 2017 bedragen € 600,= per jaar. 
 

f. Behoud, beheer en presentatie van de collectie 
(1) Teksten / presentatie en onderhoud objecten in museum  per jaar € 250,=. 

 
g. Aankleding, verbetering museum 

(1) Onvoorziene kosten infra museum (binnen), waaronder een onderbouw voor de in 2015 
aangeschafte kleine vitrine en het onderhoud aan het Wachthuisje. Kosten € 250,=. 

(2) Plaatsing, na overleg en toestemming, van een bord onder de NAM aankondiging bij de 
entree van het ASK. € 200,=. 

(3) Het (laten) vervaardigen van een weersbestendig bord (plaquette) voor buiten op museum 
gebouw met hierop: 

(a) Uitleg over het gebouw. 
(b) Verklaring benaming van het plein. 
(c) Uitleg over het monument.  

Kosten voor dit bord  € 250,=  (schatting). 
 

h. Opleiding 
(1) In 2017 worden mogelijk cursussen voorzien voor nieuwe vrijwilligers. Hiervoor komen  

2 vrijwilligers in aanmerking. Kosten € 300,= per vrijwilliger. Totaal te begroten € 600,=. 
(2) Onderzoek naar de mogelijkheid voor additionele cursussen bij de Coöperatie Erfgoed 

Gelderland. 



 
 
 

i. Veiligheid 
(1) AED 

Op de locatie Legerplaats bij Oldebroek heeft de BHV een AED apparaat. Toch wordt er 
ernstig getwijfeld over de aanrijtijd bij een calamiteit.  De vraag is of wij als publieke ruimte 
zelf een apparaat moeten hebben? Kosten ca € 1200,= incl btw.  

(2) Wat is hierover de mening van het stichtingsbestuur? 
 

j. Uitstapje vrijwilligers 
(1) De vrijwilligers zetten zich ieder jaar opnieuw weer in om het cultureel erfgoed van het 

Korps Rijdende Artillerie zo goed mogelijk te beheren en presenteren. Als dank voor hun 
inzet zijn de afgelopen jaren regelmatig door de KC uitstapjes (etentjes, excursies e.d.) 
georganiseerd. Het ene jaar wel het andere jaar niet.  

(2) Mogelijk kan enige structuur worden aangebracht in dit ‘uitstapje’ en wordt het 
stichtingsbestuur verzocht richtlijnen hieromtrent te geven en dit ‘uitstapje’ op te nemen in 
de begroting. 
 

k. 225- jarig bestaan van het Korps 
(1) Met het oog op de viering van het 225-jarig bestaan van het Korps in 2018 wil het Museum 

participeren in de bredere activiteiten door het opzetten van een historische foto-  
presentatie , die in dit jubileumjaar zowel in het Museum alsook op een aantal andere 
plaatsen kan worden vertoond. Het projectplan voor deze activiteit is in 2016  geschreven? 
 

(2) Indien hierbij een bijdrage van het Museum in 2017 wordt verwacht zoals; het NIMH te 
plegen research, teneinde te komen tot een uitbreiding van het eerder gepubliceerde boek 
“ 200 jaar Korps Rijdende Artillerie 1793 – 1993” , moeten deze tijdig worden gepland en 
aangegeven vanuit welke fondsen eventuele kosten worden betaald. 
 

l. Totale kosten (uitgaven) voor begroting 2017: 
(1) Restauraties, Verwervingen en Projecten  € 4330,= .  
(2) Reiskostenvergoedingen € 5000,= .  
(3) Overige onkosten (onder te verdelen door penningmeester in begroting) 

(a) Lidmaatschappen  € 600 ,= 
(b) Teksten en presentaties €  250,=  
(c) Aankleding museum  € 250,= 

Totaal kosten punt (3)  € 1100,= . 
(4) Opleidingskosten € 600,= . 
(5) Uitstapje vrijwilligers  € 750,= . 
 

3. Prioriteit 2 (2018) 
 
a. Restauraties 

(1) Een en ander afhankelijk van een in 2017 gehouden inspectie door een restaurateur 
voorlopig geen restauraties voorzien voor 2018. 
 

b. Projecten 
(1) ICT 



(a) Indien wordt doorgegaan met fase 3 van het project. Een oplossing vinden voor de 
DVD spelers. Andere hardware of software. Kosten € 500,-. 

(b) Het toepassen van gescheiden geluid. Verschillende mogelijkheden nog niet 
helemaal duidelijk voor welke oplossing wordt gekozen. Kosten max € 350,-. 

(2) Notebook  
Het aanschaffen van één Notebook ter vervanging van een defecte/verouderde Notebook. 
Kosten €  600,= (geschat). 

(3) Ondersteuning rondleiding en presentaties 
Het aanschaffen van de overige IPads/Tablets. Kosten €  650,= 

(4) Verbeteren van de verlichting 
Het aanschaffen van LED TL verlichting in de aula. Kosten €  1000,= 
 

c. Reiskostenvergoeding vrijwilligers 
(1) Afhankelijk van aantal vrijwilligers en rooster, kosten €  4000,= (geschat). 
 

d. Lidmaatschappen 
(1) Coöperatie per jaar € 600,= 

 
e. Behoud, beheer en presentatie van de collectie 

(1) Overige deel (aula, entree, kantoor) verlichting (TL – balken) verbeteren cq UV werend 
maken  € 250 

(2) Teksten / presentaties in museum  per jaar € 250,= 
  

f. Aankleding, verbetering museum 
(1) Onvoorziene kosten infra museum (binnen). Kosten € 250,= 

 
g. Opleiding 

(1) Cursussen vrijwilligers  €  600,=  per jaar  (conform beleidsplan) 
Nog een jaar wat hoger. Inhaalslag nieuwe vrijwilligers. 

 
h. Veiligheid 

(1) In 2018 onderzoek doen naar de mogelijkheden en daaraan verbonden kosten om op de 
vliering van het museum het laten aanbrengen van extra compartiment (met gipsplaten) in 
verband met de brandveiligheid. Dit plafond zal brandvertragend werken bij het uitbreken 
van een brand op zolder (kans op   schade bij brand op zolder is groot – veel (droog) hout, 
waarschijnlijkheid laag 10% - blikseminslag? 

(2) Mogelijk uit te voeren door zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers of formeel via een 
aanvraag bij de beheerder van het gebouw (Defensie) 

(3) In 2019 of later de uitvoering van dit plan. Kosten indien zelf uitgevoerd voorlopig €  5.000,= 
(geschat). 

 
4. Prioriteit 3 (2019 - 2021) 

 
a. Restauraties 

(1) Nog geen plannen 
  

b. Projecten 
(1) ICT 

 
c. Lidmaatschappen 



(1) Per jaar € 600,= 
 

d. Behoud, beheer en presentatie van de collectie 
 

e. Aankleding, verbetering museum 
(1) Onvoorziene kosten infra museum (binnen). Kosten € 250,=. 

 
f. Veiligheid 

(1)  
 

g. Opleiding 
(1) Cursussen vrijwilligers  €  300,=  per jaar  (conform beleidsplan) 

  


