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MEERJARENPLAN 2019 – 2023 

Versie 16-01-2019 
 
 

1. Terugblik over het jaar 2018 
a. Algemeen 

Het museum van het Korps Rijdende Artillerie heeft zich ondanks een forse afname van 
vrijwilligers in het laatste kwartaal van 2018 redelijk goed staande weten te houden. Ondanks 
de nog steeds beperkte bijdrage van Defensie zijn de financiën van ons museum gezond en ziet 
de nabije toekomst van het museum er goed uit. In het jaar 2019 moet wel het actieve beleid 
met betrekking tot het verwerven van fondsen worden voortgezet. Nog steeds is het moeilijk 
met het beperkte aantal vrijwilligers om alle geplande projecten uit te voeren. Wel zijn er eind 
2018 nog twee nieuwe vrijwilligers bijgekomen. De bedrijfsvoering van het museum, het in 
stand houden van de collectie en het rondleiden van de bezoekers trekken een zware wissel op 
de inzet van de vrijwilligers. Zo blijft er voor de  realisatie van de projecten maar schaarse tijd 
over. Het management van het museum blijft een complexe uitdaging. 

b. Nieuwe opzet meerjarenplan 
Na goede reacties over de nieuwe opzet van het meerjarenplan vorig jaar wordt deze opzet dit 
jaar voortgezet. Ook de Nederlandse Museumvereniging vindt de evaluatie van het afgelopen 
jaar een belangrijk punt om de uitvoering van het beleid te toetsen.  

c. Stichtingsjaar 2018 
(1) Bij de stichtingsvergadering op 16-1-2018 is besloten de begroting genoemd in het  vorige 

meerjarenplan 2018-2022 (versie 3-1-2018) na enige aanpassing goed te keuren. Er is door 
het stichtingsbestuur besloten een bedrag van € 7714,-  te bestemmen voor restauraties, 
verwerving en projecten en de verdere aspecten van de gehele bedrijfsvoering. Van dit 
bedrag is € 5689,- bestemd voor projecten en restauraties. 

(2) Een aantal projecten zijn in 2018 niet uitgevoerd. Ook zijn er in 2018 projecten uitgevoerd 
waarvan de kosten hoger waren dan begroot. Hierbij is steeds overleg geweest tussen de 
KC de directeur en de penningmeester. Ook zijn nieuwe projecten ontstaan en/of, na 
overleg met de KC bedragen uitgegeven voor andere projecten en museumaangelegen-
heden. Voor de collectie en de bedrijfsvoering zijn in 2018 € 9025,14 uitgegeven. Dat is een 
forse overschrijding waarover in punt 2 van dit meerjarenplan een verklaring wordt 
gegeven. Ondanks de overschrijding moet worden geconcludeerd dat het museum 
weloverwogen met de financiën omgaat. 
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2. Realisatie begroting 2018 
 

a. Restauraties 
 

(1) Schilderijen 
Omdat het 10 jaar geleden gestarte restauratieproject vorig jaar is afgerond is er in 2018 
opnieuw een controle uitgevoerd. Hierbij zijn 29 schilderijen gecontroleerd waarvan een 
conditierapport is opgemaakt. Ook zijn door de restaurateur nog een aantal andere 
museum objecten bekeken. Kosten  €  2216,48 

(a) Een van de schilderijen (achter glas)(nr: V0174) een pasteltekening van luitenant 
Hovy was aangetast door (dode) schimmel en moest dringend (onmiddellijk) 
behandeld worden door een papierrestaurator.  Kosten €  387,20 

(b) Een van de boeken in de kerncollectie (eind 19e eeuw) was ernstig beschadigd op de 
rug en moest snel worden gerestaureerd om te voorkomen dat het boek uiteen zou 
vallen.   Kosten  €  151,25 

(c) Gedurende de controle zijn aan een viertal schilderijen al behandelingen uitgevoerd 
voornamelijk aan de ophangsystemen en achterplaten. 

(d) In het conditierapport zijn verder geen dringende restauraties noodzakelijk en is de 
conditie van deze schilderijen over het algemeen goed. Verder worden van een 
aantal schilderijen een aanbeveling gedaan: 

i    Een actieve conservering op termijn (opstuwing verflaag, oppervlakte vuil) 
ii Esthetisch wenselijk restauratie (voor het behoud niet noodzakelijk) 

(e) De kosten voor de controle zijn hoger dan de begrootte €  1300,- .  Dit is het gevolg 
van de hoeveelheid werk en de hoeveelheid schilderijen waardoor de controle niet 
in een dag kon worden uitgevoerd. De objecten die onmiddellijk moesten worden 
behandeld waren ook niet begroot maar wel noodzakelijk.  
 

(2) Sabel Gey van Pitius 
Nadat het besluit in de stichtingsvergadering was genomen om de een leeuwenkop op het 
sabel van Gey van Pitius te laten maken bleek al dat het begrootte bedrag van €  750,-  
veel te laag was.  Medio 2018 is aan een aantal (aanvankelijk 5) metaalrestauratoren 
gevraagd om een offerte. Daaruit bleek dat het niet hebben van een identieke sabel de 
kosten flink zouden verhogen. Aan de hand van de offertes is een bedrag vastgesteld van 
€  4500,-.  De KC heeft toen met CLAS/ST CLAS/KAB/SIE C&P zeker gesteld dat zij garant 
zouden staan voor dit bedrag. 

(a) Uit de offertes is vervolgens een keuze gemaakt (beste restaurator, beste prijs, 
meeste zekerheid) en is de opdracht tot restauratie verstrekt. 

(b) Gedurende het proces is in België een identiek sabel gevonden waardoor de prijs 
fors naar beneden werd bij gesteld. 

(c) In België is bij het War Heritage Institute een mal van de leeuwenkop gemaakt. 
Kosten €  371,36    

(d) Daarna is in september het sabel naar de restaurator gegaan. Hiervoor moest een 
verzekering worden afgesloten.  Kosten  €  0,0 

(e) De voortgang van de restauratie verloopt met wat tegenslagen verder zoals 
afgesproken. Het sabel is op dit moment nog niet gereed.  Kosten  €  2480,50 

(f) Totale kosten €  2851,86  ruim onder het bedrag van €  4500,-.  Dit bedrag wordt 
rechtstreeks vergoed door defensie bureau Ceremonieel & Protocol en drukt 
daarom niet op onze begroting. 

 
b. Verwervingen 

Voor het schilderij “De Artillerietrein” vorig jaar geschonken was eigenlijk geen plaats meer aan 
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de muur in het museum. Omdat het schilderij heel mooi is gerestaureerd is ervoor gekozen dit 
schilderij toch te exposeren. Daarvoor is een nieuwe lijst aangekocht alsook een schildersezel 
om het schilderij op te zetten.   

(1) Kosten lijst  € 829,20  en Kosten schildersezel € 172,85.  
(2) Deze kosten waren niet begroot maar door het niet doorgaan van een aantal andere 

projecten en de schenking van € 4000,-  van de officierscantine was deze aankoop toch 
verantwoord en is deze aanschaf gedaan in overleg met KC en penningmeester. 
 

c. Projecten 
(1) Ondersteuning rondleiding en presentatie 

(a) QR-codes 
In 2018 was voor dit project € 650,-  gereserveerd. Dit bedrag was bedoeld voor het 
aanschaffen van een aantal tablets. De praktijk leert dat alle bezoekers bij het zien 
van de QR-codes onmiddellijk hun mobiele telefoon pakken om de code te scannen. 
Er was reeds een tablet aanwezig maar die wordt zelden hiervoor gebruikt. Het 
aanschaffen van nog meer tablets is niet nodig dus het bedrag van € 650,-  is niet 
gebruikt. 

(b) Goudse kleipijp 
Zonder begroting is ook een Goudse kleipijp gekocht. Deze pijp behoord bij de 
aankleding van een van de uniformpop. De vorige pijp was gesneuveld. Kosten   
€  11,95. 

(2) Verlichting expositie 
(a) De In 2017 is een aanvang gemaakt met het aanbrengen van LED verlichting.  
(b) In 2018 was € 1000,-  gereserveerd om dit project af te maken. Dit project is door de 

vrijwilligers zelf uitgevoerd en de spotjes in de expositie, de TL verlichting in de 
vitrines en in de aula is vervangen door LED verlichting.  Kosten €  299,31. 

(c) Dit bedrag is ruim onder het bedrag van de begroting gebleven. 
(d) Nog niet het hele museum is voorzien van LED verlichting maar wel alle verlichting 

die invloed heeft op de collectie. Als de rest van de verlichting naar LED moet is dit 
misschien een project wat kan worden doorgeschoven naar defensie? 

(3) Klimaatbeheersing Depot 
(a) In 2018 is een bedrag van €  1000,-  gereserveerd voor een mobiele klimaat 

installatie als defensie hierin niet kan voorzien.  
(b) Eind 2018 is wederom besloten het depot te verhuizen naar een andere locatie. 

Waarschijnlijk een gebouw op de LbO (ruimte boven de voormalige onderofficiers 
kantine). Eerst moet in 2019 worden gekeken hoe het gebouw wordt ingericht door 
defensie en wat er daarna nodig is om de collectie in het depot te beschermen tegen 
klimaat- en lichtinvloeden. 

(c) Het bedrag van €  1000,-  is in 2018 daarom niet gebruikt. 
(4) Digitalisering van de collectie 

Voor het digitaliseren van de collectie is in 2018 een scanner Fujitsu Scan Snap SV 600 
aangeschaft.  Kosten  €  767,99  dit was ongeveer €  30,-  meer dan begroot. 

(5) Aankleding, verbetering museum 
(a) De plaatsing van een bord onder de NAM aankondiging bij de entree van het ASK 

begroot voor € 200,- is niet uitgevoerd. 
(b) Een nieuwe bank voor het museum was begroot voor €500,- en is niet uitgevoerd. 
(c) In 2018 is een glasplaat aangeschaft ter bescherming van blad van de korpstafel 

waar regelmatig aan wordt vergaderd. Kosten  € 1337,05 
Deze glasplaat was niet begroot maar wel noodzakelijk. In overleg met KC en 
penningmeester is tot aanschaf besloten. 



4 

(d) De mogelijkheid om een vide te bouwen in het museum is in 2018 nog niet echt 
goed onderzocht.  
 

d. Bedrijfsvoering 
(1) Opleiding 

In 2018 was een bedrag van € 600,-  begroot voor opleiding van nieuwe vrijwilligers. Dit 
bedrag is niet gebruikt. 

(2) Uitstapje vrijwilligers 
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 is in 2018 een vrijwilligerslunch georganiseerd. Hiervoor is  €  750,-  begroot, de 
daadwerkelijke kosten waren  € 160,-.  

 
 

3. Begroting 2019 
 

a. Restauraties 
(1) Van het schilderij ‘De Artillerietrein’ is de schilder nog onbekend. Omdat het vermoeden 

bestaat dat de schilder George Hendrik Breitner is (waardoor et schilderij opeens een 
enorme waarde vertegenwoordigt) moet in 2019 (professioneel) onderzoek worden 
gedaan naar de schilder van dit schilderij. Kosten € 500,- 

(2) Het museum zal in 2019 een plan maken voor het gefaseerd restaureren van sommige 
schilderijen (actieve conservering) en hiervoor een offerte vragen. 

(3) In 2019 worden verder geen schilderijen gerestaureerd. 
 

b. Verwervingen 
(1) In het beleidsplan staat dat er geen actief beleid wordt gevoerd om museale objecten te 

verwerven. In de stichtingsvergadering van 2017 is besloten ieder jaar een bedrag voor 
verwervingen te reserveren. Voor 2019 wordt wederom gevraagd een budget van  
€ 1000,- beschikbaar te stellen. Dit bedrag zal in de begroting worden opgenomen bij 
onvoorzien kosten. 
  

c. Projecten 
(1) ICT project interactieve presentatie (TV-wand) 

Geen bedrag beschikbaar stellen. 
(2) ICT Notebook 

Door de digitalisering in de musea is in 2008 het museum begonnen met de aanschaf van 
notebooks voor aantal van de medewerkers. Dit maakt het gemakkelijker om ook thuis 
door te kunnen werken voor het museum. Het eerste notebook was in 2008 voor de 
conservator. Daarna zijn in de volgende jaren verschillende andere notebooks 
aangeschaft. In 2019 moet één notebook (10 jaar oud) worden vervangen.  
Kosten € 700,-   

(3) Ondersteuning rondleiding en presentatie 
(a) QR-Codes 

Om verder te gaan met de QR-Codes en voor het uitbreiden van de toelichtingen bij 
de QR-Codes moet wat klein materiaal worden aangeschaft. Kosten € 100,-   
 
 

(4) Verlichting expositie 
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(a) Het verder afmaken van de LED verlichting in het museum is niet noodzakelijk maar 
wel kostenbesparend en goed voor het milieu. Dit zou in dit geval kunnen worden 
uitgevoerd door defensie?  

(b) Zelf aanschaffen van LED verlichting in het museum. Kosten €  300,- 
(5) Klimaatbeheersing 

(a) De grote klimaatinstallatie in gebouw 79 is dringend aan vervanging toe. De 
storingen en reparaties nemen hand over hand toe. Dit komt de klimaat beheersing 
en daardoor de collectie (militair erfgoed) met een waarde van enige miljoenen niet 
ten goede. De firma heeft tenminste 3 maanden, op verzoek van RGD, een offerte 
uitgebracht maar er is nog steeds niets gebeurd. Dit gaat natuurlijk niet ten koste 
van onze begroting maar we mogen hierbij wel een waarschuwende vinger 
opsteken. 

(b) De klimaatbeheersing in het depot is vorig jaar niet verbeterd. Ergens in 2019 moet 
het depot op de Tonnetkazerne worden verhuisd  een nieuwe locatie op de 
Legerplaats bij Oldebroek. Datum en locatie nog niet bekend. Daarom eerst bezien 
waar het nieuwe depot komt en dan besluiten of klimaatbeheersing noodzakelijk is.  

(c) Voor 2019 geen kosten voorzien. 
(6) Digitalisering van de collectie 

(a) De foto-collectie van het museum bevat meer dan 5000 foto’s. De registratie van de 
foto-collectie is omvangrijk en tot nog toe niet opgestart. Over digitalisatie van de 
foto’s is helemaal nog niet nagedacht. Op dit moment is een van de vrijwilligers 
beschikbaar om hiermee aan de slag te gaan. 

(b) Voor het digitaliseren van foto-collectie is een apart gespecialiseerd fotoscan 
apparaat nodig.  Kosten € 300,- .  

(7) Aankleding, verbetering museum 
(a) In 2019 moeten we opnieuw onderzoeken naar de mogelijkheid van een beperkte 

vide met opgaande trap boven de documenten vitrines. Het is dan mogelijk op de 
tweede helft van de wanden ons overschot (depot) van schilderijen te plaatsen en 
aan de bezoekers te tonen. Bij voorkeur op kosten van Defensie. 

(b) Het restauratie van het sabel van Gey van Pitius nadert zijn finale fase. Om dit mooie 
museumstuk, dat ook nog heeft bijgedragen aan de oprichting van ons museum, op 
een juiste manier te tonen is een nieuwe vitrine nodig. In deze vitrine komt alleen 
het sabel te hangen en de schede ligt op een verhoging. Alles wordt in de vitrine 
aangelicht met speciale LED spotjes. Kosten € 1000,-   

(c) In 2018 niet uitgevoerd daarom in 2019 wederom plaatsing, na overleg en 
toestemming, van een bord onder de NAM aankondiging bij de entree van het ASK. 
Kosten € 200,-. Indien de verandering van ingang naar het museum wijzigt moet dit 
een klapbord worden. 

(d) In 2019  een bank voor het museum plaatsen. Deze bank werd veelvuldig door de 
vrijwilligers gebruikte en is in 2018 niet geplaatst. Nogmaals zal door KC worden 
gevraagd of de genie een bank gratis voor ons wil vervaardigen. In dien dit niet 
mogelijk is Kosten € 500,-. 
 

d. Bedrijfsvoering 
 

(1) Opleiding 
In 2018  € 600,-   niet gebruikt. In 2019 een bedrag van € 600,-  begroten als inhaalslag 
nieuwe vrijwilligers. 
 

(2) Uitstapje vrijwilligers 
Conform afspraken Jaarvergadering €  750,-. 
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e. Totale kosten 

(1) Restauraties en Verwervingen 
€ 500,- . 

(2) Projecten 
€ 3100,- .  (incl bank € 500,-) 

(3) Bedrijfsvoering 
€ 1350,-   

 
4. Begroting 2020 

 
a. Restauraties 

(1) In het rapport van de restaurateur zijn een aantal schilderen gekwalificeerd als actieve 
conservering. Geschatte kosten per schilderij € 1000,-. 

(2) Afhankelijk van andere projecten kunnen één of twee schilderijen worden gerestaureerd. 
b. Verwervingen 

Gereserveerd bedrag van € 1000,-. 
c. Projecten 

(1) ICT project interactieve presentatie (TV-wand) 
Jaarlijks beoordelen of dit project opnieuw opgestart moet worden. Dit afhankelijk van het 
project vide en de beschikbare menskracht. 

(2) ICT Notebook 
In 2020 zal zeker weer een van de notebooks moeten worden vervangen. Kosten € 500,-. 

(3) Invoer ondersteuning rondleiding en presentatie. Geen plannen. 
(4) QR-Codes 

Verder uitwerken van QR-codes en uitbreiden van het aantal objecten met een QR-code. 
Kosten € 100,-. 

(5) Digitalisering van de collectie 
Doorgaan met digitalisering. Onverwachte kosten van deze digitalisering € 500,-. 

(6) Aankleding, verbetering museum 
Indien uit het onderzoek in 2018 blijkt dat defensie niet mee wil werken uitzoeken of we 
het zelf kunnen en mogen doen. Zelf laten bouwen van een beperkte vide met opgaande 
trap boven de documenten vitrines. 
Het is dan mogelijk op de tweede helft van de wanden ons overschot (depot) van 
schilderijen te plaatsen en aan de bezoekers te tonen. Kosten geschat € 10.000,- . 
Deze kosten uitspreiden over meerdere jaren (b.v. 4 jaar €  2500,-). 

d. Bedrijfsvoering 
(1) Opleiding 

Cursus vrijwilligers € 300,-  per jaar (conform beleidsplan). 
(2) Uitstapje vrijwilligers 

Conform afspraken jaarvergadering  € 750,-. 
 

5. Begroting 2021 – 2023 
 

a. Restauraties 
Zie opmerking voorgaand jaar reservering minimaal € 1000,-.  (een schilderij). 

b. Verwervingen 
(1) Schaalmodel Willemskazerne 

In ons museum op de Oranjekazerne en later op de Saksen Weimarkazerne heeft altijd 
een maquette gestaan van de Willemskazerne. Dit model was door een hobbyist gemaakt 
van houten blokjes en aangekleed met boompjes en gras. Tijdens de verhuizing naar 
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 ’t  Harde is deze maquette tijdelijk opgeslagen in de kelder van de officiersmess. Daar is 
de maquette zo ernstig beschadigd dat hij niet meer bruikbaar was. Er is altijd een wens 
geweest om de Willemskazerne weer in een model te tonen. 

(a) Bij een van de Historische collecties van de infanterie is een 3D model van de Johan 
van de Korputkazerne aanwezig. Dit model (grensbataljonkazerne) is gemaakt door 
3D Scaleworks (https://3dscaleworks.nl). Het is gemaakt op een 3D printer. 

(b) Het model van de Willemskazerne wordt iets uitgebreider. Dit model zal een mooie 
uitbreiding zijn van onze collectie. Verwachte Kosten € 3000,- 

(2) Gereserveerd bedrag van € 1000,-. 
c. Projecten 

(1) ICT project interactieve presentatie (TV-wand) 
Jaarlijks beoordelen of dit project opnieuw opgestart moet worden. Dit afhankelijk van het 
project vide en de beschikbare menskracht. 

(2) ICT Notebook 
In 2021-2023 zal zeker een van de notebooks moeten worden vervangen. Kosten € 600,-.  

(3) QR-Codes 
Verder uitwerken van QR-codes en uitbreiden van het aantal objecten met een QR-code. 
Kosten € 250,-. 

(4) Digitalisering van de collectie 
Doorgaan met digitalisering. Onverwachte kosten van deze digitalisering € 250,-. 

(5) Aankleding, verbetering museum 
Eventueel vervolg zelf laten bouwen van een beperkte vide met opgaande trap boven de 
documenten vitrines. Kosten geschat € 2500,-. 

d. Bedrijfsvoering 
(1) Opleiding 

Cursus vrijwilligers € 300,-  per jaar (conform beleidsplan). 
(2) Veiligheid 

In 2020 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? 

(3) Uitstapje vrijwilligers 
Conform afspraken jaarvergadering  € 750,-. 


