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Meerjarenplan museum 2014-2018 (versie 6-12-2013) 

 
1. Het jaar 2013 

a. Algemeen 

In het jaar 2013 hebben we nog steeds last van de bezuinigingen bij Defensie die een 

grote invloed hebben op het budget van ons museum. Ook dit jaar is het ons ondanks 

de bezuinigingen geluk om binnen de afgesproken begroting te blijven. Het bezoek aan 

het museum is in 2013 weer wat aangetrokken.  

b. Stichtingsjaar 2013 
(1) Bij de stichtingsvergadering in februari 2013 is besloten de begroting genoemd in 

het vorige meerjarenplan (2013-2017, versie 5-2-2013) goed te keuren. In deze 

begroting was een bedrag opgenomen voor restauraties en projecten van € 6000,- . 

Dit bedrag is niet volledig gebruikt. Voor de waltrap was een bedrag van € 3000,- 

tot € 4000,- begroot. De daadwerkelijke kosten waren € 3563,45. De nieuwe lijst 

voor schilderij van der Oudermeulen koste € 355,45. De restauratie van dit 

schilderij is door ziekte bij de restaurateur wat later dan gepland aangevangen en is 

nog niet gereed. De kosten zijn wel bekend € 1116,83. Het ICT project begroot op 

€ 250,-  is niet gebruikt. Dit project zal in 2014 wat wijzigingen ondergaan. Als 

gevolg daarvan is er in 2013 ongeveer een bedrag  € 1400,- aan begrootte kosten 

overgebleven. 

(2) Voor reiskosten was € 3750,- begroot. Ook hier zijn we onder gebleven. 

 

2. Prioriteit 1 (in 2014) 
 

a. Restauraties 
(1) Afgeronde restauraties (in 2013) 

(a) Schilderijen zijn in 2008 allen gecontroleerd. Dit project is in zijn geheel 

afgerond. Alle geplande schilderijen zijn gerestaureerd. Het laatste schilderij 

portret van C.W.C. van den Velden (objectnr 0233V0183) is in 2012 

gerestaureerd.  

Het schilderij portret van E van der Oudermeulen in groot tenue (objectnr 

0233V0187) is in oktober 2013 aangeboden aan de restaurateur. Dit 

schilderij zal pas in 2014 gereed zijn. De kosten € 1116,83 zijn nog in 2013 

aangeboden bij defensie. Om dit schilderij is in 2013 een nieuwe lijst 

aangeschaft. Kosten € 355,45. 

(b) De Waltrap1 (lt De Bruijn) is altijd gebruikt als achtergrond in de pronkkast 

van het museum en daardoor beschadigd (gaten). Restauratie heeft in 2013 

plaatsgevonden. De kosten waren € 3563,45. 

(2) Toekomstige restauraties (2014) 

(a) In 2013 is het museum in contact getreden met een nieuwe restaurateur. Dit 

is een jonge vrouw net gereed met haar opleiding. (kennis van lkol G.W. 

Berkers) Zij is op bezoek geweest bij het museum en heeft zichzelf 

gepresenteerd. Het museum wil haar een kans geven om 

restauratiewerkzaamheden te vervullen. Zij zal in 2014 een schilderij uit het 

depot onder begeleiding gaan restaureren. Het betreft een Portret van 

Generaal T.G.T.V. Baron de Constant Rebecque  (1803 – 1858), in 1821 als 

tlnt ingedeeld bij het Korps Rijdende Artillerie (objectnr 0233 V 0180), 
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 Een Waltrap is een paardendekkleed (vergelijkbaar met een sjabrak) wat wordt gedragen over het zadel. 
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geschilderd door Herman Antonie de Bloeme (1808 – 1867) (Leerling van 

Jan Willem Pieneman). De kosten bedragen € 828,85. Deze kosten zijn 

aanzienlijk lager dan bij onze huisrestaurateur. Als de restauratie goed is 

gelukt zullen we in de toekomst mogelijk meer gebruik van deze 

restaurateur gaan maken. 

(b) Verder geen restauraties in 2014. 

 

b. Verwervingen 
(1) Momenteel werkt Van Binsbergen aan een zeefdruk: ‘De bereden 

standaardwacht’. Als dit schilderij dezelfde kwaliteit bezit als de zeefdruk reeds in 

het bezit van het museum zou dit schilderij een mooie aanwinst kunnen zijn voor 

het museum (hedendaagse schilders). 

(2) Ondanks dat het verwerven van schilderijen niet genoemd wordt in het beleidsplan 

willen we toch deze mogelijkheid onder de aandacht brengen. De KC heeft contact 

gehad met de heer Van Binsbergen. 

(3) Kosten verwerven nog onbekend. Een maximaal te besteden bedrag wordt 

afgesproken. Voorstel € 2000,- 

 

c. Projecten 
(1) ICT project interactieve presentatie 

(a) Algemeen 

In juni 2010 is het museum gestart met een project om de presentaties op de 

drie beeldschermen te automatiseren. De bediening wordt dan interactief 

zodat de bezoeker middels een scherm zijn eigen keus kan maken wat hij 

wil zien en hoe lang het duurt. 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 filmbewerkingprogramma aangeschaft en is Peter van Erve begonnen 

met het maken van raamwerk en een tweetal filmfragmenten. Deze draaien 

inmiddels in het museum. Het maken van filmfragmenten kost veel tijd 

(ook door het verzamelen van beeldmateriaal).  

(c) In 2013 is er maar één fragment bijgekomen! Het plan is opgevat om 

meerdere personen fragmenten inclusief het materiaal (zoals b.v. foto’s) te 

laten uitwerken. Peter van Erve maakt daar dan een filmfragment van. 

Verder is er in augustus een evaluatie gehouden. Conclusie: de 

infraroodverlenger is geplaatst maar werkt nog niet goed. Ook de 

afstandsbediening van de mediaspeler is niet ingesteld op gebruik door het 

publiek en kwetsbaar. Kwaliteit beelden kan  

beter met HDMI kabel maar DVD spelers hebben geen HDMI-uitgang? 

Kwaliteit DVD spelers is erg slecht (er is inmiddels al één apparaat 

vervangen).  

(d) In 2014 gaan we door met een verbeterde versie van het project interactieve 

presentatie
2
. We proberen in 2014 fase 2 af te ronden. 

(e) In 2014 - Fase 2: Kosten voor drie exemplaren (mediaspeler) raspberry pi 

ca € 150,-. Aanschaffen 3 HDMI kabels, kosten ca € 25,-. Beide uitvoeren 

begin 2014. Kosten aanschaf van één eenvoudig bedieningsapparaat 

(hardware) en het vervaardigen van de bijbehorende software nog niet 
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 Beschijving van het project bijgevoegd. 
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bekend (prijsopgaaf volgt z.s.m). Uitvoeren eind 2014. Er wordt één 

bedieningsapparaat gemaakt omdat we in deze fase maar met één TV 

scherm werken. Als het voor Rob makkelijker (en mogelijk voordeliger) is 

om er gelijk 3 te maken doen we dit in 2014. 

(f) De totale kosten van dit project voor 2014 bedragen € 375,- (geschat) 

(2) ICT Notebook 
(a) Twee personen in museum werken nog steeds op hun eigen notebook. Drie 

personen werken op nieuwe door het museum (in 2008 en 2009) 

aangeschafte notebooks. Een persoon werkt op een verouderde notebook. 

In 2014 moet een nieuwe notebook worden aangeschaft als vervanging van 

een van vorige notebooks.  

(b) Voor de verwerking van grafisch zware programma’s (zie ICT project 

interactieve presentatie) is een betere computer nodig dan de gemiddelde 

laptop. Gedacht wordt aan een laptop met een i7-processor en een grotere 

grafische kaart met meer intern geheugen. Kosten €  1000,= (inbegrepen 

tas, muis en office-software). 

(c) Eind 2013 is besloten deze computer sneller aan te schaffen om de bijdrage 

van defensie uit te putten! Uiteindelijke kosten bedroegen €  944,=. Hierbij 

is inbegrepen een abonnement voor het officepakket voor 5 computers. 

(d) Het abonnement voor het officepakket kost  €  99,=. Dit bedrag komt ieder 

jaar weer terug op de begroting, dus ook eind 2014! Het abonnement kan 

ieder willekeurig jaar gestopt worden! 

(3) ICT Internet 
(a) Sinds kort verleent defensie toestemming om een vrije telefoonaansluiting 

te gebruiken voor een ADSL internet aansluiting. (een zogenaamde vuile 

internet aansluiting) Hiervoor is een speciale aanvraagprocedure en is het 

gebruik aan een aantal regels gebonden. Het NAM beschikt al over deze 

aansluiting. 

(b) Omdat het hebben van een eigen internetaansluiting al lang een wens was 

van het museum is het inmiddels ook begonnen met de aanvraag van een 

aansluiting. 

(c) Kosten van een zakelijk abonnement internet provider afhankelijk van 

snelheid down- en uploaden afhankelijk van provider vanaf €  25,= tot 

€  45,= per maand. Dat zijn terugkomende kosten per jaar van €  300,= tot  

€  540,=. 

(d) Daarnaast is mogelijk een draadloze router nodig. Eenmalige aanschaf 

kosten ongeveer €  50,=. 

(4)  Bokzadel 
(a) In 2013 is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een houten romp te 

maken met daarop een (oud) zadel (mogelijk van manege?). Dit alles 

gebruiken om de gerestaureerde waltrap beter (en ook veiliger zonder 

beschadigingen) te kunnen presenteren aan het publiek. 

(b) Door Hans ten Cate (en zijn buurman) is in 2013 gewerkt aan een houten 

bok. Door de restaurateur is een onderdeken(zadelvorm) voor de waltrap 

gemaakt. Een zadel is daarom niet nodig. Kosten: geen, houten bok wordt 

door Hans ten Cate geschonken aan het museum. 

(c) De waltrap werd eind 2013 geëxposeerd op bok met accessoires (zoals b.v. 

pistooltassen). Om een betere presentatie te krijgen is het toch beter om een 

zadel onder de waltrap te leggen. Daarom is er toch een zadel nodig. Dit 



4 

 

zadel is mogelijk gratis te verkrijgen bij onze manege. 

 

(5) Verlichting expositie 
(a) In diverse lichtmetingen 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. 

(b) Er is 25 meter nodig en de kosten hiervoor bedragen € 620,- . 

(c) De verlichting wordt door eigen personeel aangelegd. Hieraan zijn geen 

kosten verbonden? 

 

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 2014 zullen 5 vrijwilligers ieder ongeveer 30 keer per jaar aanwezig zijn. Eén 

vrijwilliger is 10 keer aanwezig. De reisafstanden zijn echter verschillend en 

variëren van 70 tot 180 km op en neer. Uitgaande van een kilometervergoeding 

van  

€ 0,19 komt dit neer op een bedrag van circa € 3690,=
3
. 

 

e. Coöperatie Erfgoed Gelderland (voorheen Gelders Erfgoed) 

(1) Collectie Gelderland (voorheen: Internet Gelderse Musea - IGEM) een presentatie 

van de collectie van het museum Korps Rijdende Artillerie op internet. Deze 

investering wordt steeds belangrijker omdat het verkrijgen van een 

museumregistratie in de toekomst ook mede afhankelijk is van de mate van 

presentatie van de collectie op internet. Dit om een beperking in de openstelling 

van het museum (was 104 dagdelen is nu 46 dagdelen) te compenseren.  Kosten  € 

25,= per maand  

(€ 300,= per jaar). 

(2) 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. De kosten in 2014 hiervoor bedragen € 100,= per jaar. 

 

f. Behoud, beheer en presentatie van de collectie 
(1) Algemeen 

In 2012 moest de herijking van de museumregistratie plaatsvinden. Hierover is 

correspondentie geweest met Gelders Erfgoed ook i.v.m. de aanpassing van de 

openingstijden. De regelgeving voor de museumregistratie wordt door de 

Nederlandse Museumvereniging (NMV) aangepast. Dit is medio 2012 afgerond. 

Ook zijn eind 2012 de benodigde formulieren voor de herijking museumregistratie 
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 Berekening (30x70+30x74+30x130+30x160+30x170+30x180+10x100)x 0,19= 3689,80  afgerond naar 3690 
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ingevuld. Begin 2013 heeft een evaluatiebezoek plaatsgevonden. In oktober 2013 

is bekend geworden dat de museumregistratie is verlengd voor opnieuw een 

periode van 5 jaar. Aan de museumregistratie zijn voorlopig nog geen kosten 

verbonden. 

(2) Teksten / presentatie objecten in museum  per jaar € 250,=. 

 

g. Aankleding, verbetering museum 

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

Blijvend onderzoek naar de ontsluiting van het museum naar de openbare weg. 

 

h. Opleiding 

(1) In 2014 worden geen cursussen voorzien voor de vrijwilligers. 

 

i. Totale kosten (uitgaven) voor begroting 2014: 

(1) Restauraties, verwervingen en projecten  €  5117,85 tot €  5357,85.  

Deze kosten kunnen betaald worden uit de schenkingen van de ANBI donateurs. 

(2) Reiskostenvergoedingen €  3690,= . Deze kosten worden betaald uit de bijdrage 

van Defensie. 

(3) Overige onkosten (onder te verdelen door penningmeester in begroting) 

(a) Coöperatie Erfgoed Gelderland  €  400,=  

(b) Teksten en presentaties €  250,=  

(c) Onvoorziene infra kosten €  250,=  

Totaal kosten punt (3)  €  900,=  

 

 

3. Prioriteit 2 (2015) 

 

a. Restauraties 

(1) Voorlopig geen restauraties voorzien voor 2015. 

 

b. Projecten 

(1) ICT 

(a) Doorgaan met fase 3 van het project. Externe harde schijf voor filmopslag 

(schijf komt vast in TV display) Kosten € 150,-. 

(b) Het toepassen van gescheiden geluid. Verschillende mogelijkheden nog 

niet helemaal duidelijk voor welke oplossing wordt gekozen. Kosten max 

€ 350,-. 

(c) Notebook  

Een persoon in museum werkt nog steeds op zijn eigen notebook. Vier 

personen werken op nieuwe door het museum (in 2008, 2009 en 2013) 

aangeschafte notebooks. Een persoon werkt op een verouderde notebook. 

In 2015 moet mogelijk een nieuwe notebook worden aangeschaft als 

vervanging van een van vorige notebooks. Kosten €  600,= (geschat). 

(d) Abonnement officepakket €  99,= 

(e) Abonnement internetaansluiting €  350,= 

(2) Veiligheid 

In 2015 of later op vliering van museum aanbrengen van extra compartiment (met 

gipsplaten) in verband met de brandveiligheid  €  10.000,= (geschat). 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 
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10% - blikseminslag? 

 

 

 

c. 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) Afhankelijk van aantal vrijwilligers en rooster, kosten €  3690,= (geschat). 

 

d. Coöperatie Erfgoed Gelderland 

(1) Collectie Gelderland  € 25,= per maand (€ 300,= per jaar) 

(2) Coöperatie per jaar € 100,= 

 

e. Behoud, beheer en presentatie van de collectie 

(1) Mobiele ontvochtiger. Door de verhuizing van de depotruimte wordt het hebben 

van een mobiele ontvochtiger steeds belangrijker! Het is maar de vraag waar de 

collectie terecht komt?  Kosten  € 1500  (geschat) 

(2) Overige deel (aula, entree, kantoor) verlichting (TL – balken) verbeteren cq UV 

werend maken  € volgt   

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

  

f. Aankleding, verbetering museum 

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

 

g. Veiligheid 

(1) Zie punt 3.b.(2) bij projecten. 

 

h. Opleiding 

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

 

4. Prioriteit 3 (2016-2018) 

 

a. Restauraties 

(1)  

 

b. Projecten 

(1) ICT 

(a) Abonnement officepakket €  99,= 

(b) Abonnement internetaansluiting €  350,= 

 

c. Coöperatie Erfgoed Gelderland 

(1) Collectie Gelderland  € 25,= per maand (€ 300,= per jaar) 

(2) Coöperatie per jaar € 100,= 

 

d. Behoud, beheer en presentatie van de collectie 

 

e. Aankleding, verbetering museum 
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(1) Hekwerk rond museum aanpassen. Ontsluiting naar de openbare weg zonder 

onszelf af te sluiten van de Legerplaats bij Oldebroek! Mogelijkheid van 

rechtstreekse toegang bezoekers zonder passeren bewaking. Verkennende 

besprekingen hierover hebben plaatsgevonden met een veiligheidsfunctionaris 

(maj) van PMC. Kosten nog onbekend 

(2) Onvoorziene kosten infra museum (binnen). Kosten € 250,=. 

 

f. Veiligheid 

(1)  

 

g. Opleiding 

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

 


