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SAMENVATTING (Beknopte of managementsamenvatting) 
 
De Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie beheert een korpsmuseum dat de status heeft 
van ‘geregistreerd museum’ volgens de door de Nederlandse Museumvereniging daartoe 
gestelde normen. Dit beleidsplan geeft de te volgen koers van het museum gedurende de 
periode 2020 – 2025 door concreet in te gaan op de activiteiten die moeten worden ondernomen 
om het beheer en samenstelling van de collectie blijvend te doen beantwoorden aan de eisen die 
aan een geregistreerd museum worden gesteld. Het is daarnaast bedoeld om Commandant der 
Strijdkrachten, indien gevraagd, te informeren over de museale stand van zaken van het 
museum. De Stichting Korps Rijdende Artillerie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 
de Statuten zijn notarieel vastgelegd. 
 
De missie van de Stichting is: “Het Museum Korps Rijdende Artillerie wil met haar collectie een 
representatief beeld verschaffen van de geschiedenis en krijgsverrichtingen van het Korps, vanaf 
de oprichting in 1793 tot heden, deze in stand te houden en selectief uitbreiden en voor een zo 
breed mogelijk publiek ontsluiten en presenteren”. 
 
De hoofddoelstellingen zijn: het in stand houden van de korpscollectie; het bevorderen van het 
bezoek (ook digitaal) aan het museum; het intensiveren van onderzoek; het bevorderen van de 
saamhorigheid, de verbondenheid en traditiebeleving van het Korps en het bevorderen van de 
samenwerking met andere musea.  
 
De concrete doelstellingen gedurende de beleidsperiode voorzien ten aanzien van de collectie 
het restaureren van een aantal collectiestukken, het digitaliseren van foto’s en filmmateriaal. De 
verhuizing van de collectie in het depot naar een ander gebouw. Het onderbrengen van een 
aantal boeken uit de bibliotheek op bruikleen bij de Historische collectie Veldartillerie. Het 
vervangen van lichtbronnen met LED verlichting. Het voortzetten van de collectieregistratie en het 
fotograferen van de voorwerpen. Het reviseren, aanpassen naar aula en kantoor, of vervangen 
van de 20 jaar oude klimaatinstallatie. Het dichtmaken met een glazen dak van de uniformen 
vitrine. In de expositieruimte een kleine vide bouwen. Het verbeteren van de presentatie van de 
collectiestukken door het toepassen van een QR code en de verbetering daarvan. Het plaatsen 
van een nieuwe vitrine voor het terug-gevonden sabel van Gey van Pittius. De digitale ontsluiting 
van de collectie verbeteren en het veiligstellen van alle digitale informatie van de vrijwilligers door 
het opzetten van een netwerk met een NAS. Het toepassen van het onlangs opgestelde nieuwe 
calamiteitenplan o.a. door het houden van een ontruimingsoefening en het bijhouden van 
geoefendheid van het vrijwillig personeel met de AED. In het kader van de brandveiligheid blijft 
een brandvertragend plafond een belangrijk punt van aandacht. Voor de fondsenwerving is de 
ANBI-status van belang alsmede het onderhouden van goede contacten met onze donateurs. 
Het toepassen van de AVG regelgeving. Het uitvoeren van een jaarlijkse zelfanalyse. 
 
De vrijwilligers zijn nodig voor het bereiken van deze doelstellingen, hun aanwezigheid, kennis 
en inzet zijn een noodzaak. De ontwikkelingen zullen de komende jaren dan ook zeker afhangen 
van het opleiden en behouden van de vrijwilligers. Gelet op de leeftijd van onze huidige 
vrijwilligers moeten ook in de komende beleidsperiode nieuwe extra vrijwilligers worden 
aangezocht.  
 
De collectie van het Korps omvat circa 1300 voorwerpen, 1000 boeken, 1300 documenten en 
6000 stuks beeldmateriaal. Zij is zeer bijzonder, cultuurhistorisch, waardevol en gevarieerd. 
Tientallen zeer oude uniformen, bijzondere boekwerken en documenten, curiosa en militaire 
attributen vullen het museum. Uniek is de rijke collectie kunst met vele schilderijen. 
 
De financiële basis van het museum is op dit moment goed. Toch wordt met het huidige 
defensiebeleid het militaire culturele erfgoed steeds meer naar de achtergrond geschoven. 
Daarom moet een actief beleid met betrekking tot het verwerven van fondsen, komende jaren, 
bijdragen aan een blijvende gezonde basis voor het uitvoeren van de gewenste ontwikkelingen in 
dit beleidsplan. 

Samenvatting 
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INLEIDING 
 
1. Aanleiding 

 
De Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie beheert een korpsmuseum dat de 
status heeft van ‘geregistreerd museum’ volgens de door de Nederlandse 
Museumvereniging daartoe gestelde normen. Mede daardoor beschikt het 
museum over een beleidsplan dat jaarlijks dient te worden geactualiseerd. Over 
de periode 2003 - 2020 zijn beleidsplannen opgesteld; als vervolg hierop is voor 
de periode 2020 – 2025 het voorliggende beleidsplan samengesteld. Dit 
beleidsplan geeft de te volgen koers van het museum gedurende laatstgenoemde 
periode door concreet in te gaan op de activiteiten die moeten worden 
ondernomen om het beheer en samenstelling van de collectie blijvend te doen 
beantwoorden aan de eisen die aan een geregistreerd museum worden gesteld. 
Daarnaast is het beleidsplan bedoeld om het museum als Historische Collectie 
(HC) te positioneren binnen de krijgsmacht door te voldoen aan de eisen gesteld 
door de Commandant Strijdkrachten in zijn Museaal Beleid. 
 

2. Missie1 
 
Het Museum Korps Rijdende Artillerie wil met haar collectie een representatief 
beeld verschaffen van de geschiedenis en krijgsverrichtingen van het Korps, 
vanaf de oprichting in 1793 tot heden, deze in stand houden en selectief 
uitbreiden en  voor een zo breed mogelijk publiek ontsluiten en presenteren. 
 
De missie verwoordt het gestelde in de statuten van de stichting Korps Rijdende 
Artillerie, artikel 2. Deze statuten worden verder als rechtspositionele basis 
gebruikt voor het gestelde in dit beleidsplan. 
 

3. Historische schets museum 
Het Korps Rijdende Artillerie,  
in 1793 opgericht als snel verplaatsbare artillerie, in 
staat om de Cavalerie te volgen en te steunen, is 
een van de oudste onderdelen van de Koninklijke 
Landmacht. 
 
a. Het museum van het Korps Rijdende Artillerie is 

mede ontstaan in het jaar 1879 toen een zekere 
De Fluiter een sabel uit de nalatenschap van 
Adrianus Rudolph Willem Gey van Pittius 
(Eerste-luitenant der Rijdende Artillerie) te koop 
aanbood. Dit zeer mooie vergulde sabel met 
schede van haaienvel en gegraveerde kling is 
een van de pronkstukken van de collectie. 
 

 
1 ICOM Definitie van een museum: ‘Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, 
toegankelijk voor publiek, die ten diensten staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, 
onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en 
zijn omgeving voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.’ (According to the ICOM - International Council of Museums – 
Statutes, adopted during the 21st General Conference in Vienna, Austria 2007, Nederlandse vertaling) 

Inleiding 

Sabel Gey van Pittius 
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b. Enige tijd daarna begonnen enkele officieren van het Korps met het 
structureel bijeenbrengen van voorwerpen die van historisch belang waren. 
Verwerving vond plaats door schenkingen, legaten en aankopen. De stukken 
werden tentoongesteld in de Willemskazerne te Arnhem wat toen ‘wachtkamer 
officieren’ werd genoemd. 
 

c. In 1893 werd het honderdjarig bestaan van de Rijdende Artillerie groots 
gevierd. Tijdens dit eeuwfeest werden een groot aantal geschenken 
aangeboden zoals: meubilair, uniformen, boekwerken, schilderijen en 
zilverwerk. Deze attributen tezamen met bijzondere documenten en reeds 
verzamelde objecten vormden de kern van de huidige Korpscollectie. 
 

d. De collectie werd oorspronkelijk beschouwd als het gezamenlijk eigendom van 
de officieren van het Korps. In 1923 werd ze ondergebracht in een stichting en 
later ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De expositie bleef 
toegankelijk tot de mobilisatie in 1939. Gedurende de Tweede Wereldoorlog is 
de collectie aan een opslagbedrijf in bewaring gegeven. Ondanks de vele 
oorlogshandelingen en plunderingen werd in 1945 een groot deel 
teruggevonden.  
 

e. Na de Tweede Wereldoorlog was er in de nieuwe legerorganisatie geen plaats 
meer ingeruimd voor een Korps Rijdende Artillerie. De korpsverzameling werd 
tijdelijk in bruikleen gegeven aan het toenmalige Leger- en wapenmuseum in 
Leiden. In 1963 werd het Korps Rijdende Artillerie heropgericht. De traditie 
van het Korps werd overgenomen en voortgezet door de 11 Afdeling Rijdende 
Artillerie reeds gelegerd in Schaarsbergen. Om die reden werd de historische 
verzameling terug gebracht naar het Korps in Schaarsbergen. 
 

f. In 1993 werd in Arnhem het tweehonderdjarig bestaan van het Korps gevierd. 
Het nieuwe museum, verhuisd van de Oranjekazerne naar de Saksen 
Weimarkazerne te Arnhem, werd geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid 
Prins Bernhard, zelf in 1937 geïnstalleerd bij het Korps Rijdende Artillerie.  
 

g. In 1999 werd 11 Afdeling Rijdende Artillerie, als gevolg van een reorganisatie, 
verplaatst naar ’t Harde. Het museum kon daarom niet langer in de Saksen 
Weimarkazerne blijven. De collectie werd tijdelijk opgeslagen in de 
Legerplaats bij Oldebroek. In 2002 werd begonnen met het renoveren en 
inrichten van het nieuwe museum in gebouw 79 te Oldebroek. In 2003 waren 
de werkzaamheden gereed en kon de collectie opnieuw worden getoond aan 
het publiek. In 2005 is het nieuwe museum officieel geopend. In 2006 heeft 
het museum de status van geregistreerd2 museum verworven. 
 

h. In 2013 werd 11 Afdeling Rijdende Artillerie, als gevolg van een reorganisatie, 
opgeheven en werd een vuursteuncommando opgericht. De tradities van het 
Korps Rijdende artillerie zijn in dit vuursteuncommando zeker gesteld. Hierbij 
is ook het behoud van het museum vastgelegd. 
 

 
2 De Nederlandse Museumvereniging verleent de status geregistreerd museum als is aangetoond dat een museum op 
verantwoorde wijze haar museale taak vervult. Het museum wordt dan opgenomen in het Nederlands Museumregister. 

Inleiding 
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i. In 2019 is de gemengde 41 Afdeling Artillerie, bestaande uit één 
Vuurmondbatterij en de Hoofdkwartierbatterij van de Rijdende Artillerie 
opgericht. De afdelingscommandant is Korpscommandant (KC) Rijdende 
Artillerie. Hieraan is ook het museum gekoppeld. 
 

j. De collectie van het Korps is zeer gevarieerd. Tientallen zeer oude uniformen, 
bijzondere boekwerken en documenten, curiosa en militaire attributen vullen 
het museum. Uniek is de rijke collectie kunst met vele schilderijen. 

 
 
4. Hoofddoelstellingen 

 
a. Het in stand houden van de korpscollectie en deze op een zo hoog mogelijk 

kwaliteitsniveau brengen, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan 
registratie van de 3D-objecten, de documenten en aan de verdere beschrijving 
en fotograferen van deze zaken. 
 

b. Bevorderen van het bezoek aan het museum. Naast het eigen personeel van 
het Korps, oud rijders (veteranen) en overige (oud) militairen moet ook een 
vaste openingstijd van tenminste een dagdeel per week en een actief beleid 
voor de digitale ontsluiting van de collectie leiden tot meer (digitale) bezoekers 
uit de regio en andere belangstellenden. 
 

c. Het regelmatig uitvoeren van onderzoek naar de geschiedenis van de 
voorwerpen uit de collectie en daarnaast het vastleggen van de 
voortschrijdende geschiedenis van het Korps Rijdende Artillerie. 
 

d. Het bevorderen van alle mogelijke activiteiten ter verhoging van de 
saamhorigheid, de onderlinge verbondenheid en de traditiebeleving van het 
Korps. 

 

Inleiding 

Vitrine met sabel Gey van Pittius 
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e. Bevorderen van de samenwerking met regionale musea en het Nederlands 
Artillerie Museum en het uitwisselen van kennis en ervaring. 
 

5. Concrete doelstellingen 
 
a. Voor het behoud en beheer van de collectie moet in deze periode van het 

beleidsplan een aantal collectiestukken worden gerestaureerd om het behoud 
van het militair culture erfgoed voor langere periode zeker te stellen. Het 
restaureren van schilderijen, meubilair en sommige voorwerpen heeft  
prioriteit. Verder moeten oude films, video’s en foto’s worden gedigitaliseerd.  
 

b. Door de verhuizing van het depot naar gebouw 172 op de Legerplaats bij 
Oldebroek moeten investeringen worden gedaan in een verbeterde opslag van 
de collectie voorwerpen. Daarnaast moeten de  boeken in de bibliotheek op een 
verantwoorde wijze worden geregistreerd, geconserveerd en opgeborgen. Een 
deel van de boeken (niet passend in het verzamelbeleid) zal (op bruikleen) 
worden ondergebracht bij de Historische Collectie Veldartillerie. 
 

c. Er wordt doorgegaan met de aan-
vullingen van de collectieregistratie 
(ADLIB systeem) en het fotografe-
ren (digitaliseren) van voorwerpen. 
 

d. Voor het behoud van de collectie zal 
op termijn (2-5 jaar) de klimaat-
installatie moeten worden 
gereviseerd of vervangen. De oude 
installatie is inmiddels 20 jaar oud 
en heeft steeds meer onderhoud 
nodig en valt vaak uit. 
 

e. Voor het stofvrij houden van de uniformen vitrine moet bovenop de vitrine een 
glazen dak worden gemaakt. 
 

f. In het kader van de veiligheid en het behoud van de collectie moet defensie 
(Collectie Commissie Koninklijke Landmacht – CCKL) ervan worden overtuigd 
dat zowel op de zolder van het museum een brandwerende laag wordt 
aangebracht (met een vertragingstijd van tenminste 30 minuten), alsook een 
sprinklerinstallatie. Defensie zal maatregelen moeten nemen om (landelijk) 
voorzieningen hiervoor te treffen c.q. financiën vrij te maken.  
 

g. Voor het kunnen tonen van meer schilderijen is de wens om een kleine vide in 
de expositieruimte te bouwen om de plaats op de muren bovenin de 
expositieruimte te benutten. 
 

h. Het verbeterde kwaliteitssysteem moet worden uitgevoerd conform de 
methode Plan-Do-Check-Act (PDCA). Hiervoor moet ieder jaar in de 
jaarvergadering een evaluatie plaatsvinden en een zelfanalyse worden 
uitgevoerd. 
 

Inleiding 

Gouden dolman 
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i. Het vernieuwd opgestelde calamiteitenplan moet worden toegepast. Er moet 
op jaarbasis een ontruimingsoefening worden gehouden. Het personeel moet 
jaarlijks worden geoefend in het gebruik van de AED. Verder moet een 
incidenten registratie plaatsvinden. 
 

j. In het kader van de presentatie van de collectie behoeft de inrichting van de 
expositieruimte in gebouw 79 voortdurend aanpassingen en verbeteringen. 
Voor de komende beleidsperiode:  
(1) Het opzetten van QR codes en het verbeteren van de tekstpresentatie voor 

alle objecten in de expositie (gehele periode); 
(2) Het plaatsen van een nieuwe vitrine voor het sabel van Gey van Pittius. 
(3) De LED verlichting in de aula afmaken. In het kantoor en hal de huidige 

verlichting vervangen door LED verlichting. (vóór eind 2020). 
(4) Op de interactieve mediapresentatie (drie televisieschermen) moet in deze 

periode het tonen van CD, DVD, film, video en fotopresentaties worden 
verbeterd; 
 

k. Om de korpsverzameling bij een breder publiek onder de aandacht te brengen 
moet de website van het museum worden onderhouden en zo mogelijk 
worden verbeterd. Ook moeten publicaties in periodieken van het Gelders 
Erfgoed en de Nederlandse Museumvereniging worden voortgezet. 
 

l. Door de digitalisering van de registratie korpsverzameling en het vastleggen 
van andere belangrijke gegevens is het noodzakelijk om in de beleidsperiode 
op ICT gebied een vooruitstrevend beleid toe te passen. Voor het veiligstellen 
van de digitale informatie is een systeem nodig voor het maken van een  
back-up van alle digitale museum bestanden van de vrijwilligers.  
 
 

 
Monument Korps Rijdende Artillerie 

 
 

Inleiding 
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m. Ook moeten de laptop computers van de vrijwilligers regelmatig worden 
geüpdatet of worden vervangen en moeten software programma’s worden 
vernieuwd. Op de website moet de collectie weer getoond worden. 
 

n. Het actief werven en opleiden van extra vrijwilligers. 
 

o. Voor fondsenwerving is het van belang dat het museum de ANBI-status heeft 
en contact hierover onderhoudt met de donateurs. In 2012 is het museum 
door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. 
 

p. Het structureren van de bedrijfsvoering op het gebied van administratie 
(postbehandeling) en automatisering. 

 
q. De in 2019 ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming moet 

worden ingepast in het beleid en worden uitgevoerd. 
 

r. Voor blijvende erkenning van de museumregistratie moet iedere 5 jaar een 
nieuwe aanvraag worden ingediend. Gedurende deze beleidsperiode moet 
ieder jaar een zelfevaluatie plaatsvinden. 
 

 
 

DE COLLECTIE 
 
6. Collectie beschrijving 

 
a. Omvang en aard van de collectie 

 
(1) 3D objecten 

De collectie van 3D-objecten is sinds 2003 (eerste beleidsplan) gegroeid 
van 1175 naar 1295 waarvan er ca. 760 zijn geëxposeerd (in de 
expositiezaal, in de aula, entree, kantoor en in kamer van de 
Korpscommandant). De overige 535  3D-objecten bevinden zich in depot. 
In het kader van het Deltaplan voor Cultuurbehoud (1990) werd een 
onderzoek ingesteld naar de cultuurhistorische waarde van het Nederlands 
cultuurbezit. Voorwerpen 
aanwezig in musea werden 
ingedeeld in categorieën A t/m 
D in aflopende waardering. Voor 
de indeling in categorieën 
werden de volgende normen 
geformuleerd: 
 
(a) Categorie A 

Voorwerpen die de top 
vormen van het Nederlands 
cultuurbezit en die binnen 
het geheel van de openbaar 
toegankelijke collecties in Nederland onvervangbaar en onmisbaar zijn. 
Deze voorwerpen zijn voor wetenschappelijk onderzoek van nationaal 
belang waaraan de waarde van andere objecten wordt afgemeten.  

Collectie 

Vaandel Korps Rijdende Artillerie 
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Het zijn objecten met een “ijkwaarde” (standaard voor een periode of 
stijl), met een “schakelwaarde” (tonen een essentiële fase of 
omwenteling van een kunstenaar of met een “symbolische waarde” 
(relatie met een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis) 

(b) Categorie B 
Voorwerpen die niet behoren tot de top van het Nederlands cultuurbezit 
en soms ook niet van het allerhoogste cultuurhistorisch belang zijn, 
maar die daarentegen wel een hoge “attractie en presentatie waarde” 
bezitten. Ook objecten met een “genealogische waarde” (objecten met 
een bijzondere herkomst) of  een “ensemble waarde” (maken deel uit 
van een waardevol ensemble) of met een "bijzondere“ documentatie-
waarde” worden in deze categorie gerangschikt. 

(c) Categorie C 
Voorwerpen die niet voldoen aan één van de criteria van categorie A of 
van categorie B. Voorwerpen die in categorie C worden geplaatst 
beantwoorden wel altijd aan de doelstelling van het museum. 

(d) Categorie D 
Voorwerpen die het best als “rariteiten” of “rekwisieten” omschreven 
kunnen worden. Het gaat hier om voorwerpen die nimmer als museaal 
object geïnventariseerd hadden mogen worden, omdat ze weinig tot 
geen culturele waarde vertegenwoordigen. Dergelijke voorwerpen 
kunnen soms een rol vervullen ter ondersteuning van de presentatie.  
 

Van de voorwerpen aanwezig in het museum Korps Rijdende Artillerie 
werden er 33 stuks gerangschikt in categorie A, 16 stuks in categorie B en 
de overige voorwerpen in de categorie C. 
 

(2) Documenten 
(a) Inhoudelijk gezien vormen de aanwezige documenten stellig niet een 

eenduidige verzameling. Brieven, nota’s, verslagen, rapporten over 
diverse onderwerpen worden aangetroffen. Ondanks de vele en grote 
hiaten in dit onderdeel van de collectie, levert deze toch een interessant 
beeld van een militaire samenleving in de jaren 1880 tot 1940. 

(b) Een groot deel van het archief uit de beginfase van het Korps raakte 
verdwaald bij de verhuizing in 1880 van het Korps van Amersfoort naar 
Arnhem. Toen de toenmalige majoor Van Es te samen met de kolonel 
b.d. De Bas, directeur van het Krijgskundig Archief  (de voorloper van 
het Nederlands Instituut voor de Militaire Historie) zich in 1893 aan het 
werk zetten voor de redactie van het bekende boekwerk “Het Historisch 
Museum van het Korps Rijdende Artillerie” bleek dit archief niet meer te 
achterhalen. De gegevens voor hun boek putten zij in hoofdzaak uit 
documenten aanwezig bij het Krijgskundig Archief. Bij een bombarde-
ment in het voorjaar van 1945 gingen ook deze stukken verloren. 

(c) De bewaard gebleven documenten, waarvan het aantal oorspronkelijk 
werd geschat op 1100 stuks blijken na registratie 1261 stuks en 
dateren voornamelijk van na 1880. Slechts een klein deel (ca. 30 stuks) 
van hetgeen aanwezig is, is fysiek van uitgesproken slechte kwaliteit. 
Het overige verkeert in een aanvaarbare tot goede staat. 
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(3) Boeken 
In de bibliotheek heeft het museum omstreeks 1000 boeken waarvan 627 
boeken zijn geregistreerd in ADLIB. Het betreffen geschiedenisboeken, 
boeken met een historische waarde, boeken over artillerie in algemene zin 
en over de Rijdende Artillerie in het bijzonder en legervoorschriften. 
Hiervan staan er ca 25 in de expositie en de overige boeken worden 
bewaard in de bibliotheek in het depot. Sinds 2010 is een vrijwilliger 
begonnen met het registreren van de boeken. In 2019 is een nieuwe 
vrijwilliger verder gegaan met de boekenregistratie.  
Naar verwachting zal medio 2020 bekend zijn hoeveel boeken er precies 
zijn, welke boeken zijn geregistreerd, welke boeken met geen relatie met 
het Korps Rijdende Artillerie in bruikleen worden gegeven aan de 
Historische Verzameling Veldartillerie en tot slot hoeveel boeken worden 
afgestoten. 
 

(4) Foto’s en filmmateriaal  
De collectie omvat naar een voorzichtige schatting tenminste 6000 foto’s 
die zijn opgeslagen in albums, in mapjes en voor een klein deel -ter 
conservering- in Melinex mappen. In 2012 is de actie opgestart om de  
foto’s te registreren en te beschrijven. Sinds die tijd zijn er verschillende 
vrijwilligers mee bezig geweest maar dit project is erg omvangrijk en het 
resultaat is minimaal. In 2020 moet één vrijwilliger zich gaan bezighouden 
met de registratie van de fotocollectie en de veilige opslag van de foto’s. 
Het filmmateriaal bestaat uit: oude films (uit begin 20e eeuw) die digitaal 
zijn gemaakt (op DVD); filmfragmenten op videobanden (ca 30 banden) en 
wat digitaal filmmateriaal van de laatste jaren (o.a. Afghanistan). De 
videobanden zijn voor een deel gedigitaliseerd en op de computer gezet 
maar moeten nog op DVD en geregistreerd worden. Vooral het 
digitaliseren van de foto en filmcollectie is een prioriteit voor de jaren 2020 
– 2025. 

  
b. De kerncollectie 

 
(1) Uniformen en uitrustingstukken 

(a) Ceremoniële en dagelijkse tenuen 
volgens de in 1842 voor het 
Korps vastgestelde modellen plus 
de daarbij behorende zojuist 
genoemde uitrustingstukken, 
zoals hoofddeksels, sjerpen, 
leerwerk, gibernes en 
patroontassen.  

(b) Omstreeks 1900 vervaardigde 
replica’s van uniformen zoals 
deze voor 1842 bij het Korps 
werden gedragen, de bij deze 
uniformen behorende, in het 
vorige punt genoemde 
uitrustingsstukken. 

Collectie 

Certificaat geregistreerd museum 



Beleidsplan  2020 – 2025  
Museum Korps Rijdende Artillerie   
 

Versie 8.3  van 16 januari  2020 11 

(c) Uniformen en uitrustingsstukken van in de loop van 19e en 20e eeuw 
voor de Nederlandse Landmacht, doch niet specifiek voor het Korps, 
vastgestelde modellen. 

 
(2) Wapens 

Steek-, slag- en handvuurwapens (sabels, degens, sierwapens en 
bajonetten respectievelijk achterladers, percussiepistolen en revolvers uit 
de 18e, 19e en 20e eeuw) die in de loop van de tijd bij het Korps in gebruik 
zijn geweest. 
 

(3) Schilderijen en foto’s 
(a) Originele schilderijen o.a. van de hand van Hoynck van Papendrecht, 

Geerlings, Pieneman, Erelman en Van Binsbergen van op het Korps 
betrekking hebbende onderwerpen. 

(b) Galerie van fotografische portretten van de Korpscommandanten vanaf 
1806 tot heden (de vroegste portretten zijn uiteraard geconstrueerd). 

(c) Albums met originele fotografische portretten van vrijwel alle officieren, 
paardenartsen en kwartiermeesters die vanaf het midden van de 19e 
eeuw (i.e. vanaf de praktische toepassing van de fotografie) tot 1940 bij 
het Korps hebben gediend. 

(d) Gravures, platen en reproducties van de op het Korps en op 
Korpsactiviteiten betrekking hebbende onderwerpen. 

 
(4) Kunstvoorwerpen en voorwerpen van kunstnijverheid 

(a) Zilveren trofeeën (e.g. bekers, kransen) en gebruiksvoorwerpen (e.g. 
tafelcouverts, kandelaars) hoofdzakelijk verkregen uit schenkingen van 
officieren bij hun afscheid van het Korps. 

(b) Bronzen en gedreven koperen voorwerpen (e.g. bustes leden Koninklijk 
Huis, standbeeld Koning Willem II, ruiterstandbeeld, medaillon en 
pendules). 

(c) Medailles, legpenningen en decoraties verkregen uit schenkingen van 
oud-officieren. 

(d) Herdenkingsschildjes in de loop van de tijd door bezoekende instanties 
en functionarissen aangeboden aan Korpscommandanten. 

(e) Meubilair en dergelijke 
Een eikenhouten tafel met twaalf met leer beklede bijpassende stoelen 
in z.g. Oud-Hollandse stijl; het tafelblad voorzien van het embleem der 
artillerie in intarsia werk. 

(f) Een notenhouten pronkkast in z.g. Neo-Renaissance stijl met 
gecanuleerde pilasters met kapitelen met gebeeldhouwde, op het 
Korps betrekking hebbende, voorstellingen en emblemen. 

(g) Een in redwood uitgevoerde wand en plafondbetimmering in de z.g. 
Neo Renaissance stijl van een als kamer uitgevoerd deel (afmeting ca 
7 x 7 x 4,5 meter) van de expositieruimte. Deze betimmering werd 
omstreeks 1890 in de voormalige Chassékazerne te Breda 
aangebracht als aankleding van de officiers eetzaal en officierscantine. 
In 1992 werd het timmerwerk verworven ten behoeve van het museum 
van het korps. 
 

Collectie 
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Diorama Slag bij Stralsund 1809 

(5) Diorama’s 
Vier diorama’s (afmetingen 140 x 80 x 68 cm) in de vorm van doorkijk-
kasten met daarin voorstellingen van krijgsverrichtingen waaraan het 
Korps heeft deelgenomen zoals het Gevecht bij Schoorldam (1799),  
de Slag bij Stralsund (1809), het Gevecht in de Rue Royale te Brussel 
(1830) en de Strijd op het Eiland van Dordrecht (1940). Niet alle diorama’s 
staan in de expositie. 
 

7. Collectieregistratie en documentatie 
 
a. Algemeen 

Zoals hiervoor reeds vermeld bij de hoofddoelstellingen wordt bij de zorg voor 
de korpscollectie veel aandacht besteed aan de basisregistratie, beschrijving 
en fotograferen van de tot de collectie behorende voorwerpen en documenten. 
Met de digitale registratie van de voorwerpen is een begin gemaakt omstreeks 
2003. Voor deze registratie werd gebruik gemaakt van het vanwege de TCKL 
aan alle (toen zogenoemde) B-verzamelingen verstrekte ADLIB-BASIS 
computerprogramma, een programma met beperkte registratie mogelijkheden. 
Omstreeks begin 2007 is de TCKL overgegaan tot het ter beschikking stellen 
van een programma met meer mogelijkheden t.w. ADLIB-MUSEUM. De 
onvermijdelijk aan deze wijziging verbonden conversie werd kosteloos 
vanwege het Nederlands Leger- en Wapenmuseum te Delft uitgevoerd. 
Bovenbedoelde registratie geschiedt sindsdien met laatstgenoemd 
programma. 
 

b. Register in- en uitgaande stukken  
Het ingevoerde programma ADLIB-MUSEUM biedt redelijke mogelijkheden 
voor een digitale registratie van in- en uitgaande objecten. In Adlib is een 
zoekmogelijkheid op “bruikleen in en uit”. De methode van zoeken is lastig 
maar het is wel mogelijk om op bruikleen te zoeken. Het blijft nodig om in de 
beschrijving te vermelden of een object is afgestoten of uit of ingeleend zodat 
op tekst en naam kan worden gezocht, bovendien worden schenkingen en 
leningen bijgehouden in map 08 en 26 in de hangmappen (lade in het 
kantoor). 
 

c. Registratie basisgegevens. 
 
(1) 3D objecten 

Uit recente inventarisaties  blijkt dat de collectie ca. 1311 3D objecten 
omvat waarvan er 1311  (100%) zijn ontsloten. 

Collectie
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Dit betreft de basisregistratie (i.c benaming, nummer, herkomst  en 
standplaats), in een elektronische database ADLIB-BASIS-MUSEUM. Alle 
geregistreerde voorwerpen zijn van een zichtbaar inventarisnummer 
voorzien. Wel worden gedurende het hele jaar nieuwe objecten 
toegevoegd die dan weer geregistreerd moeten worden. 
 

(2) Documenten. 
De collectie van de te bewaren documenten is in de jaren 1994-1999 
nagenoeg geheel genummerd, beschreven in een z.g. beredeneerde 
catalogus en opgenomen in een elektronische database PICA waarin o.a. 
wordt verwezen naar de vindplaats van het document. De registratie van 
de documenten in PICA had het nadeel dat 3D-objecten en documenten 
op niet uniforme wijze werden geregistreerd terwijl hier nog bijkwam dat  
PICA was gebaseerd op een verouderd besturingssysteem. Besloten werd 
derhalve het geregistreerde in PICA om te zetten naar ADLIB. Deze 
conversie werd eveneens zonder kosten uitgevoerd door het Nederlands 
Leger- en Wapenmuseum. Wat als document wordt ingevoerd krijgt een 
object-nummer met daaraan toegevoegd de letter “D” zodat wanneer je op 
objecten met een D zoekt, alle documenten worden getoond.  
 

d. Collectieplan en registratieplan 
Het collectieplan wat de omvang van de collectie aangeeft is in tabelvorm als 
bijlage3 bij dit beleidsplan gevoegd. Gegeven de beperkte beschikbaarheid 
van mankracht kan de grote hoeveelheid werkzaamheden in deze 
beleidsperiode niet worden afgerond. De basisregistratie van de 3-D objecten 
is afgerond. De basisregistratie van de documenten en boeken kan in deze 
beleidsperiode voor 80% worden afgerond. De basisregistratie van het 
beeldmateriaal zal door zijn omvang nog vele jaren in beslag nemen. 

 
e. Onderzoek collectie 

Wat betreft het onderzoek ten aanzien van de collectie kan het volgende 
worden vermeld. Gedurende de gehele beleidsperiode vindt 1 à 2 uur per 
maand onderzoek naar de herkomst en informatie over een aantal 
voorwerpen plaats. De resultaten van dit onderzoek wordt vastgelegd in een 
handleiding voor museummedewerkers (rondleiders). In de afgelopen 
beleidsperiode is hier door gebrek aan mankracht weinig aandacht aan 
besteedt (m.u.v. onderzoek naar sabel Gey van Pittius). Het onderzoek wordt 
in 2020 weer opgepakt. 

 
8. Behoud en beheer 

De procedure voor conservering en restauratie is in dit onderwerp beschreven. 
 
a. Passieve conservering 

Gebouw 79 (museum, expositie) is door Commandant der Landstrijdkrachten 
ter beschikking gesteld, inclusief onderhoud en nutsvoorzieningen. De 
toestand van het museumgebouw is tijdens de renovatie zoveel mogelijk 
aangepast aan de museale eisen.  De depotruimte voldoet hieraan in mindere 
mate.  
 

 
3 Zie bijlage 1: 'Collectieplan en Registratieplan'. 

Collectie 
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De verbeteringen op het gebied van 
passieve conservering in het depot 
staat aangegeven in het onderwerp 
bedrijfsvoering bij huisvesting en 
veiligheid van dit beleidsplan. 
 
(1) De bescherming van de objecten 

tegen factoren als klimaat, licht, 
luchtvervuiling en stof, plaagdieren 
en de beveiliging wordt in de 
volgende punten beschreven. 
 

(2) Klimaatbeheersing expositie 
De expositie beschikt over een systeem met mechanische koeling, 
verwarming, ventilatie en ont- en bevochtiging. Een ‘Precision Air 
Conditioning Unit’ van het type MRU – 181 is geïnstalleerd. Deze installatie 
is inmiddels 20 jaar oud en heeft steeds meer onderhoud nodig en valt 
vaak uit. Voor het behoud van de collectie zal de klimaatinstallatie in deze 
beleidsperiode van 5 jaar moeten worden aangepast (ook voor aula en 
kantoor), gereviseerd of vervangen. 
(a) De collectie in de expositie bestaat uit: 

i   Papier, perkament, aquarellen, etsen, tekeningen, schilderijen, 
textiel, kostuums, tapijten, hout en synthetische materialen. Hiervoor 
moet de temperatuur tussen de 16-18 oC (max) en 2 oC (min) en de 
luchtvochtigheid tussen de 48-55% worden gehouden. 

ii  Metaal en metaallegeringen (ijzer, koper, zilver) Hiervoor moet de 
temperatuur tussen de 16-18 oC (max) en 2 oC (min) en de 
luchtvochtigheid minder dan 45% worden gehouden. 

iii Fotografisch materiaal, hoe koeler hoe beter (denk om condens), 
luchtvochtigheid 35%. 

Gelet op de gemengde samenstelling van de collectie en de ARBO-eisen 
voor de aanwezigheid van personeel in deze ruimte worden in de 
expositieruimte de volgende eisen nagestreefd:  
(b) Vaste temperatuur niet boven de 19 oC, variatie per 24 uur niet meer 

dan 3 oC. 
(c) Relatieve vochtigheid  RH 52%  (+/- 3%) met een variatie van niet meer 

dan 2% per uur en 3% per 24 uur. 
De fotocollectie moet in het depot in een afgesloten brandvertragende kast 
worden bewaard bij een temperatuur van naar schatting 14 - 20 oC en een 
luchtvochtigheid van circa 40%. 
 

(3) Klimaatcontrole expositie en depot 
Begin 2005 is een professionele thermohygrograaf (type Thies 1.0680.10. 
014) aangeschaft. Na een vol jaar controle in de expositieruimte is er 
beleid vastgelegd om met dezelfde apparatuur ook te controleren in de 
aula, het kantoor en de entree. In 2013 is besloten om ook in het depot te 
controleren en de metingen in de expositieruimte (na jaren van goede 
resultaten) te verminderen. Controle van de Thermohygrograaf (kalibreren) 
dient één maal per 2 jaar plaats te vinden. 
 
 

Schilderij Hoynck van Papendrecht 
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(4) Het meetschema is als volgt: 
(a) Expositieruimte: 1-week 
(b) Depot: 1-week 
(c) Aula: 1-week 
(d) Expositieruimte: 1-week 
(e) Kantoor: 1-week 
(f) Entree: 1-week                                                 

                                                                                                                      
(5)  Lichtbeheersing expositie 

In de expositieruimte zijn alle ramen 
geblindeerd. De ramen in de aula/ 
videoruimte en het kantoor zijn voorzien 
van een UV-folie en de twee ramen 
tussen de beheerders-ruimte en expositie 
met UV- en IR-folie. Overigens zijn deze 
twee laatste ramen naar de expositie altijd 
verduisterd. In de expositieruimte is het 
altijd duister, alleen als er bezoekers zijn wordt de verlichting aangedaan. 
De verlichting bestaat bijna overal uit LED verlichting of spots met UV-
filters. De collectie bestaat uit: 
(a) Papier, perkament, foto's, tekeningen, aquarellen, etsen, kostuums en 

tapijten. Hiervoor is de verlichtingssterkte max 50 lux en het UV-gehalte 
max 75 microwatt per lumen. 

(b) Leer, hout, Schilderijen op doek en paneelschilderingen. Hiervoor is de 
verlichtingssterkte max 150 lux en het UV-gehalte max 75 microwatt 
per lumen. 

(c) Aardewerk, glas, metaal en edele metalen. Deze materialen zijn 
ongevoelig voor licht. 

 
(6) Controle lichtbeheersing expositie 

Met behulp van een lux en UV meter moet in de verschillende ruimtes 
waarin voorwerpen uit de collectie aanwezig zijn de lichtbeheersing 
worden gemeten. Het museum is zelf niet in het bezit van een lux en UV 
meter maar kan deze lenen. De meting vindt plaats door bij ieder object of 
groepen van gelijksoortige objecten een meting te verrichten. De 
frequentie is één meting per jaar.  
 

(7) Verbetering lichtbeheersing expositie 
De verlichting in de expositieruimte en de aula is voor 95 % vervangen 
door LED verlichting. De laatste aanpassingen zullen in deze 
beleidsperiode plaatsvinden.  
 

(8) Bescherming tegen luchtvervuiling en stof 
Grote delen van de kerncollectie staan in glazen vitrines. Raamlijsten, 
toegangsdeuren en vluchtdeuren zijn voorzien van rubber strippen en 
verder beschikt de expositieruimte over een afzuiginstallatie. Op de vitrine 
met uniformen die aan de bovenzijde open is worden in 2020 glazen 
afdekplaten gelegd. 
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(9) Plaagdieren 
Door een goede klimaat- en lichtbeheersing heeft het museum weinig tot 
geen last van plaagdieren. Toch moet tenminste één keer per maand het 
hout worden gecontroleerd op houtworm. Verder worden er tenminste één 
keer per jaar plakvallen weggezet om op de aanwezigheid van plaagdieren 
te controleren. 
 

(10) Beveiliging 
(a) Het expositiegebouw is voorzien van een elektronisch bewakings-

systeem dat, wanneer ingeschakeld akoestisch alarmeert bij  het 
detecteren van bewegingen in het gebouw en van ontsluiting van 
deuren. Het alarmsysteem kan worden uitgeschakeld door binnen 30 
seconden een persoonlijke code in te toetsen.  

(b) Het expositiegebouw is voorzien van een brandalarmeringssysteem dat 
alarmeert d.m.v. een sirene en lichtsignalen bij rook of brand in de 
expositieruimte. Gelet op de kwetsbaarheid4 van de collectie is deze 
installatie in het verleden niet gekoppeld aan automatisch blussysteem. 
De collectie moet worden behoed voor brandschade door evacuatie 
van de objecten. In deze beleidsperiode moet worden onderzocht of het 
mogelijk is (kosten, uitvoering) voor de museumruimte een sprinkler-
installatie te plaatsen. 

(c) Er is noodverlichting uitgevoerd conform het gestelde in NEN 1010 en 
nieuwe norm NEN-EN 1838. 

(d) De alarmering van beide systemen wordt gemeld naar een centrale 
meldkamer die weer in contact staat met de bewaking van de 
legerplaats. Er zijn procedures afgesproken over de uit te voeren 
handelingen en het alarmeren van het museumpersoneel. 

(e) In 2008 is een calamiteitenplan van toepassing voor het museum. In 
het gebouw zijn op diverse plaatsen blusmiddelen en instructies 
opgehangen wat te doen bij ontruiming van personeel en collectie uit 
het gebouw. Ook het eigen personeel is hierover geïnstrueerd. Een 
keer per jaar wordt de uitvoering van het calamiteitenprogramma 
geoefend. Overige opmerkingen: zie ook onderwerp bedrijfsvoering bij 
huisvesting en veiligheid. 

 
b. Actieve conservering 

De controle op aangetaste voorwerpen vindt tenminste één keer per maand 
plaats. Iedere week wordt door een aangewezen (dag verantwoordelijke) 
persoon een globale controle uitgevoerd. In het depot gebeurd dit een keer 
per 3 maanden. Alle vrijwilligers hebben de opleiding behoud en beheer 
gevolgd.  
(1) Alleen een deel van de foto’s is opgeslagen in beschermende folie 

(melinex). Voor eind 2020 moeten alle foto's hierin zijn opgeslagen. 
(2) In de expositie-ruimtes wordt conform onderstaand schema 

schoongemaakt: 
(a) Door een extern schoonmaakbedrijf: één keer per week entree, aula, 

kantoor en toiletten. 
 

 
4 Op dit moment is wordt anders gekeken naar blussystemen. De schade aan de collectie door brand is namelijk vele malen 
groter dan de schade door blussystemen. Om die reden kijken nu ook alle musea naar het toepassen van blussystemen in hun 
musea. 
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(b) Door museummedewerkers: 
i Eén keer per maand de expositieruimte stofzuigen. 
ii Volgens een rooster wordt één keer per maand een object of vitrine 
onderhouden en geconserveerd. 
 

c. Restauraties 
Afhankelijk van de kwaliteit van de objecten en de beschikbare fondsen wordt 
overgegaan op restauraties. 
(1) In de driemaandelijkse besprekingen met de museummedewerkers wordt 

naar aanleiding van de controles met de conservator overlegd welke 
objecten in aanmerking komen voor restauratie. Hierbij wordt gekeken 
naar de noodzaak, de staat van het object en de cultuurhistorische 
waarde.  

(2) Vervolgens worden een aantal gekwalificeerde restaurateurs benaderd en 
wordt een prijsopgaaf gedaan. 

(3) In het stichtingsbestuur wordt besloten of de objecten kunnen worden 
gerestaureerd. 

(4) Dan wordt een opdracht gegeven aan een restaurateur voor de restauratie 
van het betreffende object. 

(5) In deze beleidsperiode staan de volgende restauraties gepland: 
(a) Schilderijen conform conditierapportage (ethisch) restaureren in de 

periode 2020 - 2025 
Zie het meerjarenplan. 

(b) Overige objecten zoals b.v. boeken, uniformen en meubels zie het 
meerjarenplan. 

 
9. Collectievorming 

 
a. Verzamelbeleid 

Het Bestuur van de Stichting streeft naar het samenbrengen van een collectie 
voorwerpen die een zo getrouw mogelijk beeld oplevert van de geschiedenis, 
de tradities en de (krijgs)verrichtingen van het Korps en - waar het belang - 
van het leven en de daden van personen die tot het Korps hebben behoord. 
Met dit uitgangspunt voor ogen zijn de inspanningen gericht de collectie te 
doen omvatten: 
 
(1) Uniformen 

(a) Specifiek voor het Korps voorgeschreven of voorgeschreven geweest 
zijnde uniformen. 

(b) Overige voor de Koninklijke Landmacht voorgeschreven of 
voorgeschreven geweest zijnde uniformen voor zover deze uniformen 
in de expositie kunnen bijdragen aan beeldvorming van het Korps. 

(c) Alle bij bovengenoemde uniformen behorende onderscheidingstekens, 
uitrustingsstukken en eventuele verdere attributen. 

(d) Unieke uniformen tenminste één exemplaar. Andere uniformen waar 
nodig een of twee exemplaren als reserve in depot.  

(2) Wapens 
(a) Steek-, slag-, en handvuurwapens - benevens de eventueel daarbij 

behorende munitie - die ooit in eigendom toebehoorden aan personeel 
van het Korps doch uitsluitend voor zover deze wapens door dat 
personeel als zodanig zijn gedragen of benut. 

Collectie 
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(b) Alle, evenwel met uitzondering 
van geschut en volautomatische 
wapens, voor de Koninklijke 
Landmacht voorgeschreven of 
voorgeschreven geweest zijnde 
wapens - benevens de eventueel 
daarbij behorende munitie - voor 
zover deze wapens en/of munitie 
in de expositie kunnen bijdragen 
aan beeldvorming van het Korps. 
Algemene wapens in gebruik bij 
de gehele krijgsmacht worden niet in de collectie opgenomen. 

(3) Picturale werken, boekwerken en documenten 
(a) Schilderijen, prenten, platen en foto’s voor zover deze voorwerpen 

voldoen aan het onder punt 9.a. geformuleerde uitgangspunt. 
(b) Documenten waaronder wordt verstaan ieder geschreven of  

gedrukt stuk en iedere elektronische gegevens- en/of –beelddrager 
voor zover deze voorwerpen voldoen aan het onder punt 9.a. 
geformuleerde uitgangspunt en voor zover het opnemen ervan met de 
Korpscommandant is afgesproken. 

(4) Overige voorwerpen 
Alle in bovenstaande opsomming niet begrepen voorwerpen, hoofdzakelijk 
omvattende – doch niet daartoe beperkt – uitrustingstukken, kunst- en 
gebruiksvoorwerpen, decoraties, penningen, souvenirschilden en trofeeën.  
Doch uitsluitend voor zover deze voorwerpen in de expositie kunnen 
bijdragen aan de beeldvorming van het Korps of die bijdragen aan het in 
herinnering houden van tradities en de geschiedenis van het Korps. 

 
b. Verwerving van objecten 

(1) Het museum doet voorafgaande aan de verwerving van een object een 
uiterste poging om zeker te stellen dat het legaal verworven is en stelt met 
uiterste zorgvuldigheid geschreven en zo volledig mogelijk de 
geschiedenis van een verworven object vast. 

(2) Bij de verwerving maakt het museum zo veel als mogelijk gebruik van de 
procedure ‘inkomend object’, zoals beschreven in SPECTRUM-N5, 
standaard voor collectiemanagement in musea. 

(3) Met name het herkomstonderzoek verdient hierbij extra aandacht. 
(4) De volgende vormen van inkomende objecten worden onderkend: 

(a) Schenkingen 
i Schenkingen moeten voldoen aan het gestelde in het 

verzamelbeleid. Bij schenkingen wordt een overeenkomst6 door 
beide partijen (schenker en stichting) ondertekend waarbij onder 
een aantal voorwaarden de schenking in eigendom aan de 
Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie wordt afgestaan.  

ii De voorzitter stuurt een bedankbrief naar schenker. 
 
 

 
5 SPECTRUM is een standaard voor collectiemanagement in musea. Te downloaden via  www.museumregisternederland.nl/ 

Museumnorm/HandigeDocumenten. Voor de download (gratis) moet wel een gebruikersvergunning worden ondertekend. 
6 Zie bijlage 2: 'Overeenkomst van Schenking'. 
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(b) Inkomende bruiklenen 
i Bij inkomende bruiklenen voor de collectie wordt een 

overeenkomst7 tussen bruikleengever en -nemer opgemaakt. 
Voor een bruikleen wordt een periode afgesproken hoelang het 
object in het bezit van het museum mag blijven. Zelfs een 
bruikleen voor onbepaalde tijd is mogelijk.  

ii Zo nodig worden de bewoordingen van de overeenkomst  
aangepast aan de specifieke omstandigheden van het geval. 

(c) Aankoop (verwerving) 
i Het is algemeen beleid dat het museum geen aankopen doet. 

Slecht bij hoge uitzondering als het te verwerven object zeer 
goed in de collectie past en er fondsen beschikbaar zijn voor de 
aankoop wordt hiertoe overgegaan. 

ii Voor de aankoop wordt een opdracht opgesteld. Daarnaast 
worden overeenkomsten gemaakt waarbij de overgang naar 
eigenaar wordt vastgelegd. 

(5) Herkomstonderzoek 
Bij herkomstonderzoek wordt gekeken wie de rechtmatige eigenaar is van 
het object dat het museum wordt aangeboden. 
(a) De identificatie van de aanbieder dient zorgvuldig plaats te vinden. 

Legitimatie is vereist. De gegevens worden door het museum 
genoteerd en vertrouwelijk bewaard. 

(b) Indien mogelijk geeft de aanbieder de geschiedenis van het object aan 
het museum. Ondersteuning door documenten kan de geschiedenis 
ondersteunen. 

(c) Bij twijfel aan de legaliteit kan gebruik worden gemaakt van het Art 
Loss Register (ALR – www.artloss.com), de grootste gegevensbank 
van gestolen of vermiste kunstvoorwerpen en antieke voorwerpen. 
 

c. Uitgaande bruikleen 
(1) Bij het uitlenen van delen van de collectie wordt een overeenkomst8 tussen 

bruikleengever en bruikleennemer opgemaakt. Voor een bruikleen wordt 
een maximale periode van 2 jaar gehanteerd. Alleen in overleg met het 
stichtingsbestuur mag deze bruikleen schriftelijk worden verlengd. 

(2) Zo nodig worden de bewoordingen van de overeenkomst aangepast aan 
de specifieke omstandigheden van het geval.  
   

d. Selecteren en afstoten 
(1) In de loop van de tijd is in het depot van het museum een groot aantal 

voorwerpen terecht gekomen die geenszins beantwoorden aan de 
hierboven geformuleerde criteria voor het verzamelbeleid. Het betreft hier 
veelal kleding- en uitrustingsstukken die door de Staat aan militairen in 
eigendom plegen te worden verstrekt (b.v. ondergoed) of die door 
militairen in eigendom dienden te worden aangeschaft; dan wel militaire 
uitrustingsstukken op het bezit waarvan de Staat blijkbaar geen prijs meer 
stelt ( b.v. uitrustingsstukken die niet meer beantwoorden aan de actueel 
voorgeschreven modellen). Alle zojuist genoemde voorwerpen worden 
hierna aangeduid al groep A. 

 
7 Zie bijlage 3: 'Overeenkomst van Bruikleen'. 
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(2) Daarnaast is er een geringer aantal voorwerpen die in beginsel wel in de 
collectie passen doch waarvan reeds meerdere exemplaren aanwezig zijn. 
Deze laatste voorwerpen worden aangeduid als groep B. 

(3) Het beleid is er nu op gericht de voorwerpen die worden begrepen onder 
groep A in zijn geheel af te stoten, terwijl van de overtollige voorwerpen uit 
groep B ten hoogste drie voorwerpen in depot zullen worden gehouden. Dit 
laatste leidt tot uitzondering in geval het voorwerpen betreft die kunnen 
dienen als rekwisiet bij de uitvoering van ceremoniële taken van het Korps.  
Hoofdzakelijk betreft het hier ceremoniële tenues, hoofddeksels en 
uitrustingsstukken die niet meer worden aangemaakt en die ook niet in de 
handel kunnen worden aangeschaft. Eveneens wordt een uitzondering 
gemaakt voor voorwerpen, hoewel in meerdere exemplaren aanwezig toch 
een unieke waarde hebben door hun vroegere bestemming. Als voorbeeld 
kan dienen een aantal gelijke onderscheidingen, waarvan van elk 
exemplaar de oorspronkelijk begiftigde bekend is en daaraan zijn uniciteit 
ontleent. 

(4) Bij afstoting wordt de procedure gebruikt zoals beschreven in de Leidraad 
voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO)8 Ook wordt zoveel als 
mogelijk gekeken naar de procedure voor afstoting in SPECTRUM-N, 
standaard voor collectie-management in musea. 

(5) Bij elke afstoting zullen de ter zake gegeven aanbevelingen gegeven in de 
“Ethische Code voor Musea“9  worden opgevolgd. 

(6) Van de objecten die voor afstoting in aanmerking komen wordt door de 
conservator een lijst gemaakt die voor goedkeuring wordt voorgelegd aan 
het stichtingsbestuur. In geval van afstoting van een object wordt dit 
vermeld in ADLIB. 

 

HET PUBLIEK  
 
10. Tentoonstellingsbeleid (presentatiebeleid) 

 
a. Doelstelling 

In het beleid voor historische collecties, zoals vastgelegd in het Museaal 
Beleid Defensie wordt verwacht dat de expositie zich vooral richt op interne 
voorlichting binnen de krijgsmacht. Daarnaast kan de Korpscollectie, door een 
goede relatie met de omgeving, een rol vervullen in het kader van werving, 
lokale verbinding en goed nabuurschap.  
 

b. Doelgroepen, klanten en potentiële bezoekers 
(1) Personeel van het Korps Rijdende Artillerie (zowel actief, post-actief of 

reserve personeel). 
(2) Vrienden van de stichting museum Korps Rijdende Artillerie (donateurs). 
(3) Veteranen, meestal gediend hebbende bij de eenheid en het thuisfront, 
(4) Cursisten in opleiding voor het Wapen der Artillerie. 
(5) Personeel van de Nederlandse Krijgsmacht. 

 
8 LAMO is te vinden op de website www.museumregisternederland.nl/Museumnorm/HandigeDocumenten bij punt 7-Collectie: 

Beleid verwerven en afstoten – LAMO. 
9 Ethische Code voor Musea uitgegeven door De Nederlandse Museumvereniging ICOM 2004, 3e versie (Nederlandse  

vertaling). 
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(6) Individuele personen met specifieke belangstelling voor Korps Rijdende 
Artillerie. 

(7) Bezoekers van manifestaties, reünies, seminars of andere bijeenkomsten 
gehouden op de legerplaats bij Oldebroek. 

(8) Overig publiek, door informatie op de hoogte gebracht van de 
bezoekmogelijkheden. 
 

c. Bezoekvoorwaarden 
Het museum Korps Rijdende 
Artillerie zal binnen de 
grenzen van de redelijkheid 
al het mogelijke doen om het 
bezoek aan het museum 
overeenkomstig de wens 
van de bezoeker te laten 
verlopen. Het zal zich zoveel 
mogelijk inspannen 
eventuele overlast of 
ongemak voor de bezoeker 
tot een minimum te 
beperken, alsmede de 
veiligheid van de bezoeker 
zoveel mogelijk te 
waarborgen. Zie voor de uitgebreide bezoekvoorwaarden bijlage 6.  
 

d. Omvang publiek 
In 2010 bezochten circa 1100 gasten ons museum. Dat was een topjaar. 
Meestal is het aantal fysieke bezoekers gemiddeld circa 800. Door de 
ontwikkelingen op ICT gebied is de collectie de laatste jaren ook aangeboden 
op internet bij Collectie Gelderland. Deze website is begonnen in 2007 en 
heeft een stijgende lijn in het aantal bezoeken. In 2019 is een nieuwe website 
gepresenteerd om de Gelderse erfgoedobjecten nog beter beschikbaar te 
maken voor een nog breder publiek. 50 Organisaties tonen hun 700.000 
collectiestukken op de website die is bezocht door 235.000 mensen. Het 
specifieke deel museum Korps Rijdende Artillerie had 1.176 pageviews en 
597 bezoekers. De in mei 2008 door het museum Korps Rijdende Artillerie 
opgezette website maakt tegenwoordig deel uit van de website van het Korps 
Rijdende Artillerie en telde in 2019  ca 16.783 bezoekers en had 85.392 
pageviews. Vanaf 28 november 2018 is het museum ook te vinden op 
Facebook. Alhoewel het hier niet gaat om het bekijken van de collectie draagt 
het aantal views toch bij aan de bekendheid van het museum. Vanaf het begin 
telde Facebook toch 185 vaste volgers en een kleine 5000 views.  
Het museum is op dit moment geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. Verder kan er op afspraak op andere dagen het museum worden 
bezocht. Het ambitieniveau op dit moment voorziet niet in een uitbreiding van 
het aantal openingsdagen of een verhoogde inspanning voor een toename 
van de bezoekersaantallen. Het bezoek op internet zal in de beleidsperiode 
alleen maar toenemen. Een prognose is hierover niet te maken. 
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e. Middelen 
(1) Infra 

Zie punt 13 – Huisvesting en veiligheid. 
(2) Personeel 

Zie punt 14 – Personeel en organisatie. 
(3) De collectie 

Zie Punt 10 - Publieksactiviteiten. 
 

f. Evaluatie 
Het tentoonstellingsbeleid wordt toegepast en vier keer per jaar bij de 
vrijwilligersbijeenkomsten geëvalueerd. Hiervoor worden de bezoekcijfers, 
gastenboek, klachten, complimenten of recensies gebruikt. 
 

11. Publieksactiviteiten 
 
a. Presentatie van de collectie 

(1) Het Museum is gevestigd in het in 1891 opgerichte gebouw 79 op de 
Legerplaats bij Oldebroek. Het gebouw is in 2002/2003 gerestaureerd en 
qua voorzieningen aangepast voor het onderbrengen van een museale 
collectie. Het gebouw bezit een expositieruimte van 160 m2 en een 
ontvangstruimte van 55 m2.  In de hal en ontvangstruimte zijn eveneens 
objecten van de verzameling gepresenteerd. De ontvangstruimte is in 2017 
voorzien van nieuwe audiovisuele apparatuur waardoor deze ook als 
presentatieruimte geschikt is. 

(2) In de expositieruimte is een gebogen wand opgericht waarop teksten en 
foto’s kunnen worden geplaatst en tevens worden in deze wand een drietal 
beeldschermen opgenomen die films, foto-presentaties, kaarten, 
geschiedenis en verhalen kunnen tonen. 

(3) De vaste opstelling behoeft nog wat kleine aanpassingen zoals: het meer 
toegankelijk maken van de collectie voor het publiek door de objecten te 
voorzien van een QR code met foto’s, teksten met informatie. Streeftijd 
vóór 2022 (Kosten: 100 Euro, Tijd: 20 mandagen) 
 

b. MUSIP 
Het Museum Inventarisatie Project is een project waarbij alle deelcollecties 
van musea en collectievormende instellingen werden geïnventariseerd. Hierbij 
werd aan belangstellenden en onderzoekers via een landelijke MUSIP website 
een inzicht aangeboden in de aard en omvang, de staat van conservering, de 
cultuurhistorische betekenis en het gebruik van Nederlandse collecties. In 
2006 werd het museum KRA verzocht aan dit project deel te nemen.  

 
c. Digitale ontsluiting van de collectie 

Door de ontwikkelingen op het internet ontstaat er een steeds grotere 
behoefte om museumcollecties te kunnen bezoeken op het internet.  
Door  bezuinigingen bij defensie is de openstelling van het museum 
teruggebracht naar nog maar één dagdeel. De digitale ontsluiting van de 
collectie is een oplossing om het teruglopende bezoek aan het museum te 
compenseren met een toenemend bezoek aan de digitale collectie. 
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(1) Doelstelling 
Door de digitale ontsluiting van de collectie een betere invulling geven aan 
de hoofddoelstelling; ‘het bezoek aan de collectie’. 
Op die manier draagt ICT bij aan de hoofddoelstelling door een gemakke-
lijke manier aan te bieden om de collectie te kunnen aanschouwen. 
 

(2) Doelgroep 
(a) Het jongere publiek (leeftijd 14 – 28 jaar). Deze leeftijdsgroep komt niet 

vaak in musea maar is wel aanwezig op internet (en andere sociale 
media). 

(b) De onderzoekers (alle leeftijden). Zij zijn bezig met een onderzoek en 
hebben (snel) informatie nodig. Deze groep heeft vaak niet de tijd om 
een museum fysiek te bezoeken. 
 

(3) Middelen 
(a) Collectie Gelderland  

In Collectie Gelderland tonen Gelderse Musea delen van hun  collectie 
op internet. In 2007 is het museum KRA mee gaan doen met deze  
vorm van presentatie van de collectie. De verwachting is dat de 
bezoekersaantallen hierdoor zullen toenemen. Een van de vrijwilligers 
is de vaste vertegenwoordiger in het werkforum bij Erfgoed Gelderland. 
Kosten: 300 Euro per jaar, Tijd: 24 manuren per jaar. 

(b) Website Museum Korps Rijdende Artillerie 
In 2008 is de nieuwe website van het museum geïnstalleerd op 
internet. De bezoekersaantallen zijn aanzienlijk. In 2012 is de collectie 
toegevoegd aan de website. In 2018 is de website overgegaan op een 
andere beheerder en voor een groot deel opnieuw opgezet. De website 
is een groot succes en zal ook in de toekomst inspanningen vragen om 
de site actueel te houden en zo mogelijk te verbeteren. Kosten: nihil, 
Tijd: 40 manuren. 
Naast de digitale ontsluiting van de collectie wordt op de website van 
het museum ook digitale informatie verspreidt zoals: 
i Informatie over het museum 
ii Geschiedenis van het museum en het Korps Rijdende Artillerie 
iii Inzicht in het beleid en bestuur van het museum in het kader van 

de Code Cultural Governance en ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instellingen) 

iv Nieuwsbrief 
v Nieuwsberichten 
vi Mogelijkheid om vragen te stellen 

 
(4) Planning 

(a) De website van het museum moet regelmatig worden geëvalueerd en 
aangepast. Hiervoor komt een commissie tenminste 1 maal jaarlijks 
bijeen. 

(b) De digitale ontsluiting wordt volgens gangbare standaarden uitgevoerd. 
Het is aanbevolen ‘De Basis’ van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)10 
als leidraad te gebruiken. 

 
10 Leidraad Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is te vinden op www.DEN.nl.  
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(5) Evaluatie 
De digitale ontsluiting wordt toegepast en vier keer per jaar bij de 
vrijwilligersbijeenkomsten geëvalueerd. Hiervoor worden de bezoekcijfers, 
gastenboek, klachten, complimenten of recensies gebruikt. 
 

d. Educatiebeleid 
Museumeducatie is het formeel en informeel leren van bezoekers in en door 
het museum. Educatief werk is het begeleiden van het publiek, zowel 
individueel als in groepsverband.  
(1) Doel 

Door rondleidingen, begeleidende teksten, digitale presentaties en 
activiteiten de mogelijkheid bieden aan de hand van de collectie de kennis 
en achtergronden van de geschiedenis van het Korps Rijdende Artillerie te 
vergroten. 

(2) Doelgroep 
Zie punt 9.b. 

(3) Middelen 
(a) De collectie 
(b) Rondleiders 
(c) Brochures rondleiding in 

diverse talen 
(d) Zelfdragende uitgebreide 

begeleidende teksten bij de 
diverse objecten/groepen 

(e) De interactieve 
mediapresentatie (TV wand) 

(f) Boeken en documenten uit 
onze eigen bibliotheek 

(4) Planning 
(a) In de beleidsperiode moet 

op een vaste middag in de 
week publieke belangstelling 
onder begeleiding kunnen 
worden rondgeleid in de 
expositie. Alle vrijwilligers 
moeten in staat zijn om een 
rondleiding te geven. De opleiding hiervoor gebeurd intern. 

(b) Daarnaast blijft het mogelijk een (groeps)rondleiding door de expositie 
te krijgen na het maken van een afspraak. 

(c) In 2020 en alle volgende jaren moet een situatie worden bereikt dat alle 
kaderleden en manschappen van Korps Rijdende Artillerie tenminste 
één keer per jaar een rondleiding in de expositie krijgen. Dit zal moeten 
worden afgestemd op het jaarprogramma van de eenheid en in overleg 
in roosters worden vastgelegd. 

(d) De aanwezige brochure rondleidingen (in de Nederlandse, Engelse, 
Franse en Duitse taal) moet actueel worden gehouden. 

(e) De aanwezige interactieve mediapresentatie moet op termijn verder 
worden verbeterd.  
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(5) Evaluatie 
Het educatiebeleid wordt toegepast en vier keer per jaar bij de 
vrijwilligersbijeenkomsten geëvalueerd. Hiervoor worden de bezoekcijfers, 
gastenboek, klachten, complimenten of recensies gebruikt. 
 

e. Communicatie- en Marketingbeleid 
(1) Doelstelling 

Door het Communicatie- en Marketingbeleid een betere invulling geven 
aan de hoofddoelstelling; ‘het bezoek aan de collectie’. 

(2) Doelgroep 
Zie bij punt 9.b. 

(3) Planning 
(a) Om meer publiek te bereiken moet informatie over het museum worden 

verspreid. Activiteiten zoals het verspreiden van brochures, contacten 
met de VVV en publicaties in regionale kranten en Defensiepublicaties 
zullen de komende planperiode op beperkte schaal worden voortgezet.  
Bepaalde doelgroepen zoals, vrienden van de stichting (donateurs) 
(oud) rijders en veteranen zullen actief worden benaderd met informatie 
over het museum.  

(b) Om samenwerkende musea te ondersteunen is een folderdisplay 
geplaatst bij de entree waarin brochures van deze musea en andere 
informatie kan worden geplaatst. Deze display moet actueel worden 
gehouden. 

(c) Museummedewerkers kunnen beschikken over visitekaartjes om hun 
contacten op een eenvoudige wijze van informatie te kunnen voorzien. 

(d) Gastvrijheid 
i Zaken als parkeergelegenheid, toiletten (ook voor 

gehandicapten), opvang en verzorging van de gasten is door de 
renovatie goed geregeld. 

ii De toegangsregeling en de bewegwijzering vanaf de openbare 
weg naar de Korpsverzameling is in 2019 veranderd. Vanaf die 
periode kunnen bezoekers via het zijhek voor de ingang van het 
museum de legerplaats betreden. Hierdoor kunnen bezoekers 
makkelijker (zonder legitimatie bij de bewaking) het museum 
bezoeken. Deze toegangsregeling wordt geregeld door de 
vrijwilligers zelf en is vastgelegd in de orders bij de bewaking. 

iii Daarnaast moet de bereikbaarheid langs de openbare weg, op 
de website en in de brochure goed worden aangegeven. 

iv Voor de ontvangst van gasten is in de aula een eenvoudige 
counter/balie  aangebracht. Deze counter biedt mogelijkheden 
om artikelen in de verkoop te tonen. 

(4) Middelen 
(a) Sinds 2013 maakt het museum gebruik van Facebook. 
(b) Sinds 2010 beschikt de Korpsverzameling over een representatieve 

brochure (folder) waarin de collectie op een attractieve manier wordt 
gepresenteerd. 

(c) Sinds 2008 heeft het museum een website (zie ook punt 10.c Digitale 
ontsluiting).  

(d) Sinds 2008 beschikt de Korpsverzameling over een brochure waarin 
bezoekers een rondleiding krijgen door het museum.  
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Deze brochure is inmiddels uitgevoerd in vier talen; Nederlands, Duits, 
Engels en Frans. Deze brochure moet actueel worden gehouden. 
Kosten: nihil, Tijd: 20 mandagen. 

(e) In 2025 moet de Korpsverzameling beschikken over uitgebreide 
rondleiding handleidingen als ondersteuning voor de vrijwilligers als 
rondleiders in het museum. Kosten: nihil, Tijd: 80 mandagen. 

(f) Daarnaast worden bestaande publicaties in verslagen, de media en 
Korpsmededelingen voortgezet. 

(5) Evaluatie 
Het communicatiebeleid wordt toegepast en vier keer per jaar bij de 
vrijwilligersbijeenkomsten geëvalueerd. Hiervoor worden de bezoekcijfers, 
gastenboek, klachten, complimenten of recensies gebruikt. 

  

 
BEDRIJFSVOERING 
 
12. Algemeen 

De Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie is verantwoordelijk voor het 
beheer van de verzameling van het Museum Korps Rijdende Artillerie.  
De stichting en samenstelling van het Stichtingsbestuur zijn statutair geregeld. De 
verzameling wordt beheerd door een aantal vrijwilligers waarvan er tenminste één 
lid is van het stichtingsbestuur. 
 

13. Personeel en organisatie11 
 
a. Besturingsmodel 

Per 1 januari 2009 is de stichting museum Korps Rijdende Artillerie 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die 
datum is tevens gekozen voor het besturingsmodel: het ‘raad-van-toezicht-
model’. Het bestuurlijk proces met uitzondering van het toezicht is in handen 
van ‘het stichtingsbestuur’. De toezichthoudende functie ligt bij een apart 
orgaan: ‘de raad van toezicht’ (RVT). Het toezicht heeft op twee momenten 
plaats. Vooraf: de plannen (missie, strategie, beleidsplan en begroting) 
worden ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. En achteraf: de 
raad van toezicht beoordeelt het bestuur en de organisatie kritisch en keurt 
het jaarverslag goed. Daarnaast heeft de raad van toezicht ook een  
stimulerende en adviserende functie jegens het bestuur. De raad van toezicht 
benoemt en ontslaat het stichtingsbestuur. 
 

b. Governance Code Cultuur (GCC)12 
De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele 
sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, 
toezicht verantwoording is zwaarder gaan tellen. Helder bestuur en zorgvuldig 
toezicht geven ruimte aan inhoudelijk, integer en zakelijk presteren. De 
cultuursector heeft al ruim tien jaar zijn eigen governance code.  
Het museum Korps Rijdende Artillerie onderschrijft de Governance Code 
Cultuur maar maakt daarnaast ook deel uit van de defensie organisatie.  
 

 
11 Zie bijlage 4: ‘Organisatie’. 
12 De Governance Code Cultuur (GCC) is te vinden (en te downloaden) op website www.governancecodecultuur.nl. 
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Bij het beschrijven van het stichtingsbestuur en de raad van toezicht 
(profielschets, benoemings-periode, evaluatie) zal zoveel als mogelijk in de 
gedachtegang van de Governance Code Cultuur worden gehandeld. 
 

(1)  In 2019 is de Governance Code Cultuur op 
sommige punten aangepast. Governance gaat 
over besturen maar zeker ook over de 
continuïteit van de organisatie. De verbeterde 
Code is bedoeld om bewustwording en 
kritische reflectie door bestuur en toezicht te 
stimuleren. 

(2)  Deze Code biedt handvatten voor het 
handelen in situaties die ingewikkeld zijn, 
zoals bijvoorbeeld in het geval van 

                                             belangenverstrengeling. De Code is ‘principle 
based’: hij bevat algemeen geldende principes waarvoor geldt: ‘pas toe en 
leg uit’. 
 

c. Personele formatie 
(1) Benoemingsperioden 

De hieronder vermelde benoemingsperioden zijn van toepassing voor de 
leden van het stichtingsbestuur en de raad van toezicht. 
(a) De leden worden aangesteld voor een periode van vier jaar. 
(b) Er is voor de leden een tweemalige mogelijkheid tot herbenoeming.  
(c) Als er zich geen vrijwilligers aanmelden voor de vervulling van één van 

de functies in het bestuur of de raad van toezicht kan er in overleg met 
de raad van toezicht worden afgeweken van de benoemingsperiode. 

(d) De benoemingsperiodes van de bestuursleden zullen elkaar zoveel 
mogelijk overlappen.  

(2) Profielschetsen 
De profielschetsen van de raad van toezicht en het stichtingsbestuur zijn 
opgenomen in bijlage 7. De namen van de raad van toezicht en het 
stichtingsbestuur zullen vermeld worden op de website van het museum. 

(3) Raad van Toezicht (RVT) 
(a) Houdt toezicht op het bestuurlijke proces van het stichtingsbestuur. 
(b) Bestaat uit tenminste drie personen. 
(c) Komt tenminste één keer per jaar bijeen. 
(d) Voorzitter heeft frequent contact met de voorzitter van het 

stichtingsbestuur. 
(e) Werkt in overeenstemming met het gestelde in de Governance Code 

Cultuur. 
(4) Stichtingsbestuur 

(a) Voert het bestuurlijk proces uit over de stichting museum Korps 
Rijdende Artillerie. 

(b) Bestaat uit vijf personen (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, 
penningmeester en lid). 

(c) Komt tenminste één keer per jaar bijeen. 
(d) Tenminste één van de museummedewerkers maakt deel uit van het 

stichtingsbestuur. 
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(e) Tenminste een van de actief dienende militairen van het Korps (niet 
zijnde de voorzitter) maakt als contactpersoon met de eenheid deel uit 
van het stichtingsbestuur. 

(f) Maakt het jaarverslag en het financieel overzicht en voert de jaarlijkse 
zelfevaluatie uit. 

(g) Maakt het beleidsplan. 
(h) Werkt in overeenstemming met het gestelde in de Governance Code 

Cultuur. 
(5) Museummedewerkers 

De kern van het personeel van het museum wordt gevormd door de 
vrijwilligers. 
(a) De organisatie van het museum is weergegeven in een schema en 

takenlijst in bijlage 4.  
(b) Op dit moment heeft het museum zeven vrijwilligers. Hiervan draaien 

vijf vrijwilligers mee om een rooster voor openstelling van één middag 
per week te kunnen maken. (Hiervoor zijn tenminste zes vrijwilligers 
nodig). 

(c) Alle vrijwilligers hebben de opleiding onderhoud en beheer gevolgd die 
wordt gegeven door de Nederlandse Museumvereniging.  
Het cursusbeleid staat verder voor allerlei van toepassing zijnde 
museale specialismen binnen te halen via een cursus. Het volstaat 
hierbij dat tenminste één van de vrijwilligers een specialistische cursus 
doorloopt. Kosten 300 Euro per jaar, Tijd: 2 à 3 mandagen per cursus.  

(d) Het verwerven van extra vrijwilligers (rondleiders) heeft, mede door de 
hoge gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers een hoge prioriteit. 
 

d. Museumethiek vrijwilligers 
Om het museum in staat te stellen aan zijn museale verplichtingen te voldoen, 
behoort het stichtingsbestuur te zorgen voor voldoende geschikt personeel. 
Museummedewerkers behoren in alle gevallen integer en zo ethisch en 
objectief mogelijk te handelen. Stichtingsbestuur en museum medewerkers 
behoren de inhoud van de ‘Gedragslijn voor museale beroepsethiek’13  te 
kennen en na te leven. Nieuwe vrijwilligers volgen een sollicitatieprocedure en 
ondertekenen uiteindelijk een vrijwilligersovereenkomst14. 
 

14. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)15 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese 
Privacywet. De AVG regelt dat organisaties persoonsgegevens zorgvuldig 
verwerken.  
 
a. Algemeen 

Dit onderwerp is bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers die zich 
bezighouden met personeel, administratie, fondsenwerving en/of marketing. 
Het gaat om gegevens die de organisatie verzamelt en gebruikt, van 
verklaringen tot mailinglijsten en vrijwilligersinformatie. 
 

 
13 Ethische Code voor Musea uitgegeven door De Nederlandse Museumvereniging ICOM 2004, 3e versie (Nederlandse  
vertaling). 
14 Zie bijlage 4: 'Vrijwilligersovereenkomst' 
15 Bron: 1. Succesvol beheer van privacy- en informatievoorschriften in kleine musea – van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. 
 2. Uitvoeringswet AVG.   www.wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2018-05-25  
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b. Wat zijn persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over iemand zeggen zoals: naam, 
adres, leeftijd, geboortedatum, emailadres, bankrekeningnummer maar ook 
foto’s, video’s en dergelijke (beeldmateriaal). Wanneer (een combinatie) deze 
gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we van 
persoonsgegevens. 
 

c. Bijzondere (of kritische) persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, 
bijvoorbeeld over de gezondheid, strafrechtelijk verleden, politieke 
voorkeuren, seksuele geaardheid, etnische gegevens of gegevens betreffende 
ras. Deze gegevens worden door het museum Korps Rijdende Artillerie niet 
vastgelegd. 
 

d. Het verzamelen van gegevens 
Wees duidelijk waarom u gegevens verzamelt en wat u ermee wilt doen en 
documenteer uw beslissingen. Deze gegevens worden door het museum niet 
zonder toestemming van betrokkene verstrekt aan derden. 
 

 
 
(1) Personeelsbeheer vrijwilligers 

(a) Van de vrijwilligers worden met hun toestemming niet kritische 
persoonsgegevens (adres, telnr, emailadres, geboortedatum) 
vastgelegd. Deze zijn nodig om bij calamiteiten op te kunnen treden, 
contact te leggen en voor de vrijwilligersverzekering. 

(b) Daarnaast worden van iedere vrijwilliger de persoonsgegevens van een 
relatie vastgelegd om hen te kunnen waarschuwen in geval van een 
calamiteit. 

(c) Gegevens over een strafrechtelijk verleden (VOG) heeft een vrijwilliger 
nodig om toegang te kunnen krijgen tot het defensiecomplex waar het 
museum zich bevindt. Deze gegevens worden rechtstreeks aan de 
defensieorganisatie geleverd en niet door het museum vastgelegd.  
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(d) Het beheer van deze gegevens ligt bij de personeelsfunctionaris in dit 
geval de directeur van het museum. 

(e) Voor de bereikbaarheid en de uitvoering van het rooster wordt een lijst 
van deze gegevens verspreidt onder de vrijwilligers. 

(f) Deze gegevens worden net zolang bewaard als een vrijwilliger 
werkzaam is bij het museum. 

(2) Fondsenwerving/donateurs 
(a) Van de donateurs worden met hun toestemming niet kritische 

persoonsgegevens (adres, telnr, emailadres, bankgegevens, financiële 
bijdrage) vastgelegd. Gebruikt voor de afwikkeling van schenkingen. 

(b) Het beheer van deze gegevens ligt bij de penningmeester van de 
stichting. 

(c) Deze gegevens worden net zolang bewaard als een persoon donateur 
is van het museum. 

(3) Nieuwsbriefmailings 
(a) Donateurs wordt één keer per jaar in principe per briefpost een 

nieuwsbrief toegezonden. Hiervoor worden de naam en adresgegevens 
vastgelegd. 

(b) Donateurs kunnen aangegeven de nieuwsbrief op een andere manier 
te ontvangen (b.v. per email). 

(c) Donateurs kunnen zelf aangegeven of ze de nieuwsbrief wel of niet 
willen ontvangen. 

(d) Deze gegevens worden zolang bewaard als de donateur een 
nieuwsbrief wil ontvangen. 

(4) Schenkers en bruikleengevers 
(a) Naam en adresgegevens van personen die een museumobject 

schenken of in bruikleen geven worden (in ADLIB) vastgelegd. 
(b) Het museum is wettelijk verplicht een herkomstonderzoek16 te 

verrichten om te kijken wie de rechtmatige eigenaar is van het object. 
Hierbij is het tonen van legitimatie vereist. 

(c) Het bewaren dient zorgvuldig te gebeuren conform de regels in de 
AVG. 

(d) Bij publicatie van de schenking (of bruikleen) kan alleen met 
toestemming van de schenker/bruikleengever de naam of andere 
persoonsgegevens worden genoemd. 

(5) Zakelijke contacten 
(a) Onder zakelijke contacten vallen alle dienstverleners voor het museum 

(b.v. Erfgoed Gelderland, restaurateurs en onderhoudsmonteurs). 
(b) Van de zakelijke contacten worden de benodigde niet kritische 

persoonsgegevens (adres, telnr, emailadres, bankgegevens) 
vastgelegd. 

(c) Deze gegevens worden bewaard zolang het zakelijk contact wordt 
gehandhaafd.  

(6) Evenementen 
(a) Als het museum evenementen organiseert worden van de 

noodzakelijke contacten niet kritische persoonsgegevens (adres, telnr, 
emailadres, bankgegevens) vastgelegd. 

 
16 Zie ook punt 8.b.(5) Herkomstonderzoek in dit beleidsplan en bijlagen 2 en 3 respectievelijk overeenkomst van schenking en 
overeenkomst van bruikleen. 
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(b) Het beheer van deze gegevens ligt bij de organisator van het 
evenement. 

(c) Deze gegevens worden bewaard zolang het evenement duurt. 
 

e. Het bewaren van gegevens 
Gegevens, de opslag en de verwerkingsprocedures moeten veilig zijn. Vooral 
databases van persoonsgegevens zijn kwetsbaar (groot aantal mensen die 
toegang hebben, goede back-up, datalek). Zorg voor een goede beveiliging, 
regelmatige back-up en regelmatige controle. Iedereen kan altijd zijn eigen 
persoonsgegevens inzien. 
 

f. Toestemmingsgegevens 
Aangezien wordt aangenomen dat de toestemming niet voor altijd kan worden 
verleend, wordt vereist dat de organisatie de datum vastlegt waarop de toe-
stemming is gegeven. Ook wordt vereist dat de organisatie hun achterban de 
mogelijkheid biedt gebruik te maken van verschillende communicatiemiddelen, 
zoals post, email, telefoon en sms. 
 

g. Toestemming publicatie beeldmateriaal 
Personeel van het museum (of een door het museum ingehuurd persoon) 
maakt opnames van beeldmateriaal in het museum. Als op dat moment 
personen (b.v. bezoekers) aanwezig zijn moet hen om toestemming worden 
gevraagd voor eventuele publicatie. Hiervoor is een toestemmingsformulier 
bijgevoegd als bijvoegsel bij bijlage 8. 
 

h. Privacyverklaring 
De privacyverklaring moet een duidelijke uitleg zijn van wie u bent en wat u 
gaat doen met de persoonsgegevens.  
Het moet al uw huidige- en toekomstige gegevensverwerkingsactiviteiten 
omvatten. 
(1) De privacyverklaring is opgenomen als bijlage 8. Bij dit beleidsplan. 
(2) De privacyverklaring wordt opgenomen op de website van het museum. 
(3) De privacyverklaring wordt op verzoek toegezonden. 

 
15. Kwaliteitssysteem 

Het museum heeft een kwaliteitssysteem en past dit toe. Dit systeem is 
consistent, wordt periodiek geactualiseerd en geëvalueerd en heeft in ieder geval 
betrekking op mensen, middelen en primaire processen. Het wordt conform de 
methode Plan-Do-Check-Act (PDCA) Onderdeel van het kwaliteitssysteem is de 
jaarlijkse uitvoering van de zelfanalyse. 
 
a. Risicoanalyse 

Het museum voert binnen het kwaliteitssysteem een keer per jaar een 
risicoanalyse uit op het gebied van de primaire processen, mensen en 
middelen (zie calamiteitenplan). Op basis van deze risicoanalyse worden zo 
nodig de risicobeheersings-maatregelen aangepast. Van deze analyse wordt 
een kort schriftelijk verslag opgemaakt. 

b. Belanghebbenden 
Onder belanghebbende worden groepen en/of instellingen verstaan die 
invloed hebben op de richting (missie, visie, strategie en doelstellingen), 
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inrichting (mensen en middelen) en verrichtingen (processen) van de 
instellingen. 
(1) Interne belanghebbenden 

(a) Vrijwilligers (de medewerkers van het museum, het stichtingsbestuur en 
Raad van Toezicht bestaan uitsluitend uit vrijwilligers) 
i Vrijwilligers met nog een actieve baan bij defensie of elders 
ii Vrijwilligers met (pre)pensioen 

(2) Externe belanghebbenden 
(a)  Primaire belanghebbenden 

i Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten,     
Operationele commandant en Korpscommandant. 

ii Nederlandse Museumvereniging en Erfgoed Gelderland. 
iii Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie en Raad van 

Toezicht. 
iv Donateurs en begunstigers. 
v Bezoekers (zie punt 10.b) 
vi Restaurateurs, leveranciers (o.a. verlichting, ICT) 

(b) Secundaire belanghebbenden 
i Nederlands Krijgsmacht Museum, Traditiecommissie 

Krijgsmacht en Traditiecommissie Koninklijke Landmacht. 
ii Wapentraditieraad Artillerie en Wapentraditieraad Korps 

Rijdende Artillerie. 
iii International Council of Museums (ICOM) 
iv Baseco, Facilitair Bedrijf Defensie en Dienst Vastgoed Defensie. 
v Museumplatform Elburg 
vi Historische Collectie Korps Veldartillerie 
vii Andere Historische Collecties van de Koninklijke Landmacht 
viii Nationaal Militair Museum 
ix Andere musea in Nederland 

Het museum houdt rekening met de belanghebbenden bij het opstellen van 
het museale beleid. Dit blijkt uit het beleidsplan en het meerjarenplan. 
 

c. Evaluatie 
Het museum evalueert jaarlijks zijn producten en resultaten en betrekt daarbij 
de belanghebbenden van deze producten en resultaten. Het gebruikt hiervoor 
de bezoekcijfers, gastenboek, klachten, complimenten of recensies. Ieder jaar 
voor uitgifte van de nieuwsbrief worden deze gegevens geëvalueerd. 
 

d. Zelfevaluatie 
Het museum voert jaarlijks een zelfevaluatie uit en volgt de uitkomsten 
daarvan op. De resultaten van deze evaluatie worden schriftelijk vastgelegd 
en besproken tijdens de bestuursvergaderingen. Het museum gebruikt 
hiervoor de jaarlijkse zelfevaluatie van de museumregistratie. 
 

16. Huisvesting en veiligheid 
Het Museum beschikt over de eerder genoemde expositie en ontvangst ruimte in 
gebouw 79 op de Legerplaats bij Oldebroek. Dit is een gebouw met een totaal 
aan 225 m2 vloeroppervlak.  
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Voorts beschikt de verzameling over een depot, annex archief en bibliotheek in 
gebouw 172 (verhuizing naar dit gebouw moet nog plaats vinden, collectie ligt nu 
in een tijdelijke opslag). Dit is een gebouw met een totaal aan 89 m2 
vloeroppervlak.  

 

 
Expositiegebouw 79 

 
a. Expositiegebouw 79 

(1) Het museum heeft zijn kerncollectie in dit gebouw. De afgelopen twintig 
jaren heeft dit gebouw naar volle tevredenheid gefunctioneerd. Er is een 
inbraakalarm en bewaking van het kazernecomplex waar het museum van 
profiteert. Er is een klimaatinstallatie, stoffilterinstallatie en bescherming 
tegen UV straling. Toch komen er langzaam zaken die de aandacht vragen 
in de komende beleidsperiode. 

(2) De klimaatinstallatie is inmiddels ook 20 jaar oud en behoeft steeds meer 
onderhoud en valt soms uit. Dit is schadelijk voor de collectie. De installatie 
zal in deze beleidsperiode moeten worden gereviseerd of worden 
vervangen. Omdat de installatie destijds door defensie is geïnstalleerd zal 
door de moedereenheid moeten worden onderzocht wat hierbij de 
mogelijkheden zijn. 

(3) Het dak van het gebouw 79 bestaat uit een balken met latten geraamte 
waarop dakpannen zijn geplaatst. Aan de binnenzijde van het dak zit een 
kunststof (plastic) afdichting. Op de zolder is geen vloer, slechts een 
houten looppad om bij de installaties te kunnen en alleen op het systeem 
plafond van de expositieruimte is isolatiedeken aangebracht. Alles bij 
elkaar veel hout en droog daarom brandgevaarlijk. In het kader van de 
veiligheid en het behoud van de collectie moet op de zolder van het 
gebouw op termijn een brandwerende laag (vloer of compartiment) worden 
aangebracht met een vertragingstijd van tenminste 30 minuten. Uitvoering 
door defensie, kosten nihil, voor het museum ca 40 manuren 

(4) Brandblusinstallatie Gebouw 76 
Door een aantal calamiteiten bij musea waardoor kostbare collecties 
verloren zijn gegaan door brand is de vraag naar brandblusinstallaties 
(sprinkler installatie) voor musea naar voren gekomen. Dit geld natuurlijk 
ook voor het Museum Korps Rijdende Artillerie.  
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Deze beleidsperiode moet opnieuw worden bezien welke acties moeten 
worden genomen om onze collectie te beschermen tegen brand. 

(5) Het museum heeft een grote en mooie collectie schilderijen. Helaas 
kunnen maar de helft van de schilderijen in de expositieruimte worden 
getoond. De overige schilderijen staan in de expositieruimte op de grond,  
hangen in het kantoor of hangen in het depot. Voor het op een goede 
manier kunnen tonen van deze schilderijen is de wens om een kleine vide 
in de expositieruimte te bouwen om de plaats op de muren bovenin de 
expositieruimte te benutten. De meest waardevolle schilderijen hangen 
dan allemaal in een goed geklimatiseerde ruimte met de juiste verlichting 
wat voor het behoud veel beter is. Uitvoering mogelijk deels door defensie, 
kosten nihil, voor het museum kosten voor het hout: nog onbekend, tijd 
(inrichten en ophangen schilderijen) ca 24 manuren. 

(6) In de expositieruimte is een grote uniformen vitrine. Deze vitrine is aan de 
bovenzijde open en de uniformen hebben last van stof en andere 
invloeden van buitenaf (zoals b.v. insecten). Een glasplaat op deze vitrine 
zou deze invloeden stoppen en het licht nog gewoon doorlaten. Kosten  
1750 Euro, manuren 4. 
 

b. Depot gebouw 172  
(1) Voorgeschiedenis 

Het laatste depotgebouw van het museum was in gebouw 102 op de 
Tonnetkazerne. Deze ruimte had veel nadelen; ver van de expositieruimte, 
slecht geïsoleerd, een gaaswand als afscheiding en het was moeilijk om 
het klimaat constant te houden. Door veel inspanningen van de vrijwilligers 
was er echter een acceptabele ruimte van gemaakt. Door reorganisaties bij 
defensie moest het museum verhuizen naar een nieuwe locatie. Dit was 
inmiddels de vijfde verhuizing van het depot! 

(2) Het nieuwe depot komt in gebouw 172. Dit is onder het bedrijfsrestaurant 
van de legerplaats. De ruimte wordt gezamenlijk gebruikt met de 
brandweer maar is (door plaatsing van een extra deur) goed hiervan 
afgescheiden en af te sluiten. Het museum heeft ook een eigen ingang. 
Omdat de vorige ruimte leeg moest is de depotcollectie voorlopig ingepakt 
elders opgeslagen. 

(3) De ruimte in gebouw 172 bestaat uit een grote, geheel te verduisteren, 
opslagruimte van 55 m2, een  kantoorruimte van met telefoon en computer 
aansluiting van 20 m2 en een bibliotheekruimte van 12 m2. 

(4) Voor de bibliotheekruimte moeten 8 nieuwe afsluitbare archiefkasten 
worden geleverd door defensie. De overige zaken als stellingen, kasten,  
rekken en dergelijke zijn in ons bezit en worden meeverhuisd. De 
opslagruimte is half onder de grond en goed geïsoleerd. Op termijn moet 
worden gemeten hoe het klimaat zich houdt en of er hiervoor maatregelen 
moeten worden genomen. 

(5) De verhuizing moet vooraan in 2020 plaatsvinden omdat de huidige 
situatie met alle museumobjecten ingepakt hoogst onwenselijk is. Het 
onderhoud en registratie aan deze objecten is onmogelijk, vrijwilligers 
kunnen niet verder met hun werkzaamheden. 

(6) Voor het verhuizen en opnieuw inrichten zullen kleine onkosten ontstaan. 
Kosten 300 Euro, manuren 20. 
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17. Automatisering 
 
a. In 2005 is één van de computers aangesloten op MULAN (de interne e-mail 

functie binnen defensie). In 2007 is bij deze computer een aansluiting op 
internet gerealiseerd. In 2018 is MULAN opnieuw aangepast. Er zijn nu twee 
MULAN computers (aula en kantoor).  
Inloggen is alleen nog maar mogelijk met een defensiepas en een eigen 
account. Ook voor het gebruik van de netwerkprinter is een defensiepas 
noodzakelijk. Vrijwilligers krijgen bij de verstrekking van een smartcard een 
MULAN account (gebruikersnaam en emailadres..@mindef.nl). Het 
wachtwoord moet dan door henzelf worden aangevraagd bij het defensie 
MULAN ondersteuningsbureau.  
 

b. In 2008 is de desktop computer, inclusief losse DVD brander, in eigen beheer 
vervangen door een verbeterde configuratie. Ook is een nieuwe printer 
aangeschaft. Voor het vastleggen en veiligstellen (back-up) van alle digitale 
bestanden is in 2008 een externe harde schijf aangeschaft. In 2016 is een 
nieuwe printer aangeschaft. Doordat (bijna) alle vrijwilligers een eigen 
notebook hebben wordt de vaste configuratie steeds minder gebruikt. 

 

c. In 2008 is er een website met informatie over de Korpsverzameling 
gerealiseerd. Deze website moet worden onderhouden. Zie ook punt 10.d. 
In 2014 is er een andere netwerkbeheerder aangesteld en is de website 
ingrijpend veranderd. Een aantal zaken zijn verbeterd maar op een paar 
punten moeten nog acties worden ondernomen.  
 
 
Zo wordt bijvoorbeeld op dit moment de collectie niet meer gepresenteerd op 
de website. Het hoofdstuk collectie is nog in ontwikkeling. In het kader van het 
digitale bezoek is de collectie op de website van groot belang. Dit moet i.o.m. 
de beheerder z.s.m. worden geregeld bij voorkeur vóór eind 2020. 

 
d. Het museale werk vraag veel digitale verwerking van informatie. Met twee 

desktop computers (beide op het defensie MULAN) heeft het museum 
behoefte aan notebook computers voor de vrijwilligers.  

Bedrijfsvoering 
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Inmiddels kunnen vrijwilligers (zes) werken op een eigen werkplek met een 
notebook.  De notebook computers kunnen ongeveer 5 jaar dienst doen 
daarna moeten ze worden vervangen Kosten: 700 Euro per jaar, Tijd: nihil. 
 

e. In 2015 is een eigen draadloze internetverbinding voor het museum 
gerealiseerd. Alle medewerkers kunnen dan met hun notebook draadloos 
contact maken met het internet. Kosten: 300 Euro per jaar, Tijd: nihil. 
 

f. Sinds 2019 is ook bij defensie een ‘BI’ WIFI netwerk geïnstalleerd dat toegang 
tot internet verschaft. Op dit moment kunnen vrijwilligers (en bezoekers) 
hiervan nog geen gebruik maken door het ontbreken van een wachtwoord.  

 
g. Voor de komende jaren moet de veiligheid en het behoud van de museale 

digitale bestanden van de vrijwilligers worden zeker gesteld. Het steeds 
opnieuw maken van een back-up van alle museale bestanden op de notebook 
van de vrijwilliger naar een externe harde schijf vergt veel discipline en is niet 
meer van deze tijd. Een eenvoudig netwerk met een Network Attached 
Storage (NAS) waarbij de vrijwilliger al zijn museale bestanden op de NAS zet 
en daar dan op het museum maar ook thuis kan inloggen op deze NAS en 
aan zijn bestanden werken is optimaal. In de NAS zit dan de back-up modes 
die zelf regelmatig en automatisch back-ups maakt op een ander NAS die op 
een andere locatie staat. De wens is om deze NAS op korte termijn aan te 
schaffen (uiterlijk eind 2020). Kosten: 1200 Euro, Tijd: 20 mandagen. 
 

18. Verzekeringen 
 
a. Per 1 januari 2009 zijn alle vrijwilligers in de gemeente Elburg door deze 

gemeente verzekerd zonder administratie, ongeacht hun leeftijd, ook bij 
minimale activiteiten en met geen minimum aantal uren. Het betreft een basis- 
en een pluspolis 
(1) Basispolis: 

(a) Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering; 
(b) Aansprakelijkheidsverzekering. 

(2) Pluspolis: 
(a) Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen; 
(b) Bestuursaansprakelijkheidsverzekering; 
(c) Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen 
(d) Rechtsbijstandverzekering. 
(e) Zowel de Basis- als Pluspolis worden middels een Rijksbijdrage 

mogelijk gemaakt. 
 

b. In 2013 is onderzocht of het museum nog een andere verzekering 
(kostbaarhedenverzekering) moest afsluiten. Bijvoorbeeld op de collectie. De 
praktijk leert dat dit bij weinig musea voorkomt en ook erg kostbaar is. In 2015 
is besloten uitsluitend bruiklenen en transport van museale objecten te 
verzekeren. 
 

19. Rapportages 
Als deel van de Defensieorganisatie was het museum gehouden op gezette tijden 
rapportages uit te voeren. Deze rapportages zijn in het Voorlopige Museale 
Beleid niet meer nodig.  
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De enige rapportages die overblijven zijn de als stichting wettelijk verplichte 
rapportages (zoals onder meer het jaarverslag en financieel verslag).  
 

20. Financiën en begroting 
 
a. Financieel beheer 

Jaarlijks voorafgaande aan de jaarvergadering van het stichtingsbestuur wordt 
door de penningmeester een financieel overzicht gemaakt. Dit overzicht bevat 
een financieel jaarverslag, het eigenvermogen en de begroting voor het 
nieuwe stichtingsjaar. Deze financiële stukken worden in de jaarvergadering 
besproken en door de vergadering goedgekeurd.  
 

b. Exploitatie 
Defensie levert een groot aandeel in de exploitatiekosten van het Museum. De 
gebouwen zijn ter beschikking gesteld, waarbij ook in het onderhoud van het 
gebouw, de nutsvoorzieningen, schoonmaakdienst en onderhoudsmiddelen 
wordt voorzien. 
 

c. Jaarlijkse Inkomsten 
(1) Bijdrage van het Korps Rijdende Artillerie 
(2) Bijdrage Defensie t.b.v. het museum 
(3) Schenkingen  
(4) Donaties (o.a. van donateurs aan de Culturele ANBI) 
(5) Verkoop artikelen 

 
d. Begroting 2020-2025 

 
(1) Inkomsten worden per jaar begroot17 door de penningmeester van de 

stichting gebaseerd op de ervaringen uit voorgaande jaren. Deze bedragen 
worden vastgesteld bij de verslagen van de jaarvergaderingen zoals 
wettelijk is vastgesteld voor stichtingen. 
 

(2) Uitgaven worden per jaar begroot op voorstel van de vrijwilligers van het 
museum verwoord in een meerjarenplan18. De penningmeester neemt per 
jaar een aantal zaken over in zijn begroting die door het stichtingsbestuur 
moet worden goedgekeurd. 

 
(3) Het meerjarenplan 

(a) Het meer jarenplan wordt ieder jaar gemaakt over een periode van vijf 
jaar en als bijlage bijgevoegd aan dit beleidsplan. 

(b) In het meerjarenplan: 
i wordt een evaluatie beschreven over het afgelopen jaar en 

besproken in de stichtingsvergadering (kwaliteitscontrole); 
ii wordt de begroting voor het museum (restauraties, verwervingen 

en projecten) voor de komende vijf jaren voorgesteld aan het 
stichtingsbestuur; 

iii door het bestuur worden de punten behandeld en goedgekeurd, 
doorgeschoven naar een van de volgende jaren of afgewezen. 

 
17 Deze begroting wordt ieder jaar tijdens de jaarvergadering door penningmeester opgemaakt en door het stichtingsbestuur  
goedgekeurd. 
18 Het meerjarenplan wordt per jaar opgemaakt en als bijlage 9 bij dit beleidsplan gevoegd. 
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(4) De uiteindelijke door het stichtingsbestuur goedgekeurde begroting uit het 

meerjarenplan wordt vergeleken met de vrije financiële ruimte die de 
penningmeester had opgenomen in zijn begroting voor restauraties en 
projecten. Afwijkingen tussen de begroting uit het financieel jaarverslag 
van de penningmeester worden toegelicht en zo nodig aangepast door de 
penningmeester (b.v. door gebruik te maken van de opgebouwde 
financiële reserve). Uiteindelijk beslist het stichtingsbestuur. Deze 
toelichting en beslissing wordt vastgelegd in de notulen van de 
jaarvergadering. 

 

 
VERKLARING 

 

Het bestuur van de stichting Museum Korps Rijdende Artillerie bijeen tijdens de 
jaarvergadering stemt hierbij in met de aangepaste versie van het beleidsplan voor 
de periode 2020 – 2025. 
 
 
 
’t Harde,  14 januari 2020 
Namens de stichting, Namens het museum, 
 
 
  
Voorzitter                                                              Directeur 
 
 
 
 
 
 

Verklaring 
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Bijlage 1 - A 
 

COLLECTIEPLAN   

 
Datum: 06-11-2019 

COLLECTIEPLAN 2020 – 2025 (Aantallen museum voorwerpen met basisregistratie) 

(1) 

Volg 

nr 

(2) 

Museum 

voorwerpen 

(3) 

Totale 

aantal 

(4) 

Geb 79 

Expositie 

(5) 

Geb 205 

Depot 

(6) 

Nog te 

doen 

(7) 

Wanneer / Periode tot 

(8) 

Schatting 

uren 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

1 3D Objecten 1295 760 535 ① ① ① ① ① ① ① 20 

2 Documenten 1350② 1299 0 51② ② ②     15 

3 Boeken 850③ 50③ 700③ 100③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 960 

4 Foto / Film 6000④ ④ ④ ④  ④ ④     

 

TOELICHTING  

① De aantallen 3D objecten zijn bekend. Alleen nieuwe objecten toegevoegd aan de collectie in de jaren 2020 -2025 komen hierbij. 

② Dit is schatting van het totale aantal documenten. In ADLIB staan 1245 documenten geregistreerd. Uiterlijk in het jaar 2021 moet het 

totale  aantal documenten bekend zijn. Basisregistratie kan in latere jaren. 

③ Dit is een schatting van het aantal boeken. In ADLIB staan 750 geregistreerd. Uiterlijk in 2020 moet het totale aantal boeken bekend 

 zijn en hoeveel daarvan in ADLIB staan. Voor de boeken is een aparte vrijwilliger die per jaar 160 manuren kan besteden aan de 

basisregistratie. 

④ Dit is een schatting van het aantal foto- en filmmateriaal. Hier gaat een aparte vrijwilliger aan de slag. Uiterlijk 2022 moet bekend zijn 

hoeveel  beeldmateriaal het museum heeft 
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Bijlage 1 - B 
 

REGISTRATIE / COLLECTIEPLAN 
Versie 07 mei 2019 

UITVOERING Registratie/ Collectieplan 2020-2025 
   
Standpl. Taken Items Tijdsbalk Uren 

totaal 
Gereed 

   2020 2021 2022 2023 2024 2025   

           

Depot Verhuizen, inrichten nieuwe depot en registreren te behouden items. 5000         

 Uren per jaar te besteden.  100 100 100 50 50 50 450 12-2025 

Expo Foto toevoegen aan 42 van 742 objecten in de expositieruimte. 42         

 Uren per jaar te besteden.  50 50     100 06-2021 

Expo Bruiklenen (in en uit) beter documenteren. 50         

 Uren per jaar te besteden.   50 50 50 50 50 250 12-2025 

Expo Het registreren en fotograferen van niet geregistreerde items. 200         

 Uren per jaar te besteden.  50 50 50 50 50 50 300 12-2025 

Kantoor Documentdozen scheiden van kantoorartikelen. 45         

 Uren per jaar te besteden .   50 50 50    150 06-2022 

 Eventueel dozen naar expo verhuizen vanwege klimaatbeheersing.           

 Uren per jaar te besteden     50 50 50 150 12-2025 

Website Boeken of documenten digitaliseren en op de site KRA plaatsen          

 Uren per jaar te besteden.    100 100 100 100 400 12-2025 

79/205 Foto’s en documenten scannen. 1000         

 Uren per jaar te besteden.  50  50  50 50 200 12-2025 

79/205 Videobanden en cd/dvd verspreid over kantoor depot en zolder centraliseren 600         

 Uren per jaar te besteden.  50 50 50    150 01-2023 

79/205 Videobanden en cd/dvd registreren.          

 Uren per jaar te besteden.  100   50 50 50 250 12-2025 

           

 Totaal aantal uren in 6 jaar.  450 350 450 350 400 400 2400  
  Expo is Gebouw 79 = Expositie, Kantoor is in gebouw 79, Depot is in gebouw 172       
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Bijlage 2 
 

OVEREENKOMST VAN EEN SCHENKING 
 
ONDERGETEKENDEN: 

 

………………………………………(persoonsgegevens)…………………………………

…… 

 

gevestigd te:   ………………………. en wettelijk vertegenwoordigd 

door:…………………, 

hierna te noemen: ‘de schenker’; 

en 

 

Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie  

gevestigd te:   't Harde   en wettelijk vertegenwoordigd 

door:………………………………., 

hierna te noemen: ‘de begiftigde’; 

 

OVERWEGENDE DAT: 

- De schenker schenkt onvoorwaardelijk aan de begiftigde en de begiftigde aanvaardt 

van de schenker: 

……………………….(korte beschrijving object en evt. 

objectnummer)………………………….., 

(Hecht een foto van het begiftigde object als bijlage aan deze overeenkomst) 

- De begiftigde is geregistreerd bij de Stichting Het Nederlands Museumregister en is 

tevens in het bezit van de ANBI-status. 

 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 

De schenker verklaart hierbij volledig afstand te doen van het hierboven genoemde 

object / de hierboven genoemde objecten, en zal in de toekomst hierop ook geen 

aanspraak maken. 

Artikel 2 

De begiftigde behoudt zich het recht voor om te bepalen of het hierboven genoemde 

object wordt getoond / de hierboven genoemde objecten worden getoond in een 

tentoonstelling. 

Artikel 3 

De begiftigde behoudt zich het recht voor om te bepalen of het hierboven genoemde 

object wordt uitgeleend / de hierboven genoemde objecten worden uitgeleend, aan 

derden. 
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Artikel 4 

De begiftigde behoudt zich het recht voor om de object(en) te selecteren voor de 

kerncollectie of studiecollectie. 

Artikel 5 

De begiftigde behoudt zich het recht voor om object(en) af te stoten. 

Artikel 6 

[indien van toepassing] Indien de schenker een echtgenoot heeft of een 

geregistreerd partner, verlenen de schenkers elkaar bij dezen toestemming voor 

onderhavige schenking als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 sub b Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 7 

1. Begiftigde verwijst schenker naar de op haar website gepubliceerde 

privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door 

begiftigde en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van 

betrokkenen. 

2. In verband met de uitvoering van deze overeenkomst worden persoonsgegevens 

van schenker verwerkt. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens ter uitvoering 

van een door de wet verplicht herkomstonderzoek om te kijken wie de rechtmatige 

eigenaar is van het object(en). Hierbij is het tonen van legitimatie vereist. 

3. Begiftigde kan verder in het kader van haar gerechtvaardigd (marketing)belang 

persoonsgegevens verwerken en schenker bijvoorbeeld informeren over de 

organisatie van begiftigde en haar activiteiten. Indien schenker dit wenst, en 

daarvoor toestemming geeft, kan schenker het daarvoor bestemde hokje onderin 

deze schenkingsovereenkomst aankruisen. 

4. De persoonsgegevens van schenker worden bewaard zo lang als nodig is voor het 

omschreven gebruik en minimaal wettelijk vereist is, bijvoorbeeld vanwege de 

fiscale bewaarplicht en fiscale regelingen ter zake schenkingen. 

Artikel 8 

1. Begiftigde gaat er van uit dat de naam van schenker kan wordt vermeld bij de 

tentoonstelling van het object en in de hiermee samenhangende publicaties en 

eventuele publiciteit. Voor zover vereist vraagt begunstigde de schenker per 

verwerking hiervoor toestemming te geven door het aanvinken van het onderin 

deze overeenkomst opgenomen hokje. 

2. Mocht schenker anoniem wensen te blijven, kan dit ook bij de ondertekening van 

de schenkingsovereenkomst worden aangegeven. In dat geval zal begiftigde 

naamsvermelding in publicaties achterwege laten en de naam van de schenker 

anoniem houden zoals in het lid van deze bepaling hiervoor is bedoeld. 

3. De schenker heeft het recht om zijn / haar toestemming zoals bedoeld in dit artikel 

in te trekken, door verzending van een brief en/of email aan ontvanger. Begiftigde 

verwijst voor verdere informatie hierover naar de op haar website gepubliceerde 

privacy statement.  

Begiftigde behoudt zich het recht voor een dergelijk verzoek te weigeren indien zij 

bijvoorbeeld een beroep kan doen op artikel 85 lid 2 van de AVG  o.a. omdat dit 

recht bijvoorbeeld niet geldt voor verwerkingen voor journalistieke of academische 

doeleinden. 
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Artikel 9 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst zullen aan een 

Nederlandse gerechtelijke instantie worden voorgelegd. 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG): 

Schenker dient onderstaande hokjes aan te vinken met een X voor hetgeen voor 

schenker van toepassing is en/of voor welke verwerking van persoonsgegevens 

schenker toestemming verleent:  

□  Schenker verleent toestemming voor naamsvermelding bij de tentoonstelling van 

het object*; 

□  Schenker verleent toestemming voor naamsvermelding van schenker in een 

publicatie of publiciteit over de schenking en/of het object*. 

* Graag beide vakjes aankruisen als schenker voor beide verwerkingen toestemming 

wenst te verlenen.  

□ Schenker wenst anoniem te blijven en niet vermeld te worden bij (tentoonstelling 

van) het object, publicaties of publiciteit daarover; 

 

 

Aldus ondertekend (in tweevoud) te:…………………………, 

op:………….(datum)………....  

 

De schenker: De begiftigde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien van toepassing: 

[Naam en geboortedatum echtgenoot / geregistreerd partner] in verband met artikel 

1:88 lid1. sub b. BW] 
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Bijlage 3 

 
OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN 

 
ONDERGETEKENDEN: 

 

………………………………………(persoonsgegevens)……………………………… 

 

gevestigd te:   ………………………. en wettelijk vertegenwoordigd 

door:…………………, 

hierna te noemen: ‘de bruikleengever’; 

en 

 

Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie  

gevestigd te:   't Harde   en wettelijk vertegenwoordigd 

door:………………………………., 

hierna te noemen: ‘de bruikleennemer’; 

 

OVERWEGENDE DAT: 

- De bruikleengever bevoegd is tot het in bruikleen geven van een collectie/een 

zaak/zaken aan bruikleennemer; 

- De bruikleengever deze collectie/zaak/zaken in bruikleen wens te geven aan 

bruikleennummer; 

………………...(korte beschrijving object en evt. objectnummer)……………..…….., 

- De begiftigde is geregistreerd bij de Stichting Het Nederlands Museumregister en is 

tevens in het bezit van de ANBI-status. 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 

1. De collectie van …(naam bruikleengever)... omvat de objecten opgesomd op de bij 

deze overeenkomst gevoegde en door beide partijen gewaarmerkte lijst. Zo 

spoedig mogelijk zal van elk van deze voorwerpen een foto aanwezig zijn in het 

archief van de bruikleennemer, die zich vervolgens ook zal inspannen om elk 

voorwerp in het hiertoe aangelegde en bijgehouden registratiesysteem, dat door 

bruiklener wordt bewaard en beheerd, op te nemen. 

2. Vermeerderingen en verminderingen van de collectie, de zaak/zaken van …(naam 

bruikleengever)... worden op de aan de lijst toe te voegen genummerde en 

gedateerde, door beide partijen te waarmerken pagina's vermeld.   

Het in lid 1. genoemde registratiesysteem met foto’s wordt tezelfdertijd door 

bruikleennemer overeenkomstig aangepast. 
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3. Van de voorwerpen, die geen eigendom zijn van bruikleengever, maar die deze 

zelf in bruikleen heeft ontvangen, worden op bovengenoemde lijst vermeld de 

persoonsgegevens van de eigenaar, alsmede - voor zover bekend - de datum van 

de oorspronkelijke in bruikleengeving aan …(naam bruikleengever)... 

Artikel 2 

De collectie, de zaken/zaken van …(naam bruikleengever)...  is per vandaag ter 

plaatse in bruikleen geleverd en aanvaard. De bruikleennemer zal de voorwerpen 

opnemen in haar vaste collectie, die is opgesteld in ….(locatie tentoonstelling)...... 

Artikel 3 

1. Deze overeenkomst is aangegaan om niet en bruikleengever blijft eigenaar van de 

collectie, zaak/zaken die in bruikleen zijn gegeven. 

2. De bruikleennemer verbindt zich de hem toevertrouwde collectie, zaak/zaken als 

een goed huisvader te verzorgen en te onderhouden. 

3. De bruikleennemer verbindt zich de collectie, zaak/zaken te gebruiken 

overeenkomstig en zoals de aard der zaak/zaken meebrengt of zoals bij 

schriftelijke overeenkomst nader is/wordt bepaald. 

4. De bruikleennemer verbindt zich om de zaak/zaken niet aan derden te zullen 

afstaan, over te dragen, te laten gebruiken of te bezwaren, behoudens schriftelijke 

toestemming van de bruikleengever. 

Artikel 4 

De bruikleennemer verplicht zich de in bruikleen gegeven collectie, zaak/zaken te 

beheren conform de geldende basiseisen van het Nederlands Museumregister, in het 

bijzonder met inachtneming van hetgeen bepaald is omtrent de registratie, het 

behoud en de beveiliging van het museumcollecties in Nederland. 

Artikel 5 

1. De bruikleennemer zal de in bruikleen ontvangen voorwerpen ten genoegen van 

de bruikleengever all risk verzekeren gedurende de periode van de bruikleen 

(inbegrepen het transport en verzekerd houden tegen brand, waterschade, 

diefstal, vermissing en beschadiging. 

2. De bruikleennemer is aansprakelijk voor alle beschadigingen aan de zaak/zaken 

die door haar handelen en/of nalaten zijn ontstaan. 

3. Indien de zaak/zaken alleen ten ingevolge van het gebruik waartoe de 

overeenkomst dient en buiten schuld van de bruikleennemer, in waarde 

verminderd, is zij wegens die vermindering niet aansprakelijk. 

4. De bruikleennemer zal aan de in bruikleen ontvangen voorwerpen niets (laten) 

veranderen zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de 

bruikleengever 

5. Het is bruikleennemer niet toegestaan de collectie, zaak/ zaken te fotografen en/of 

te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

bruikleengever. De auteursrechten van de collectie, zaak/ zaken berusten bij 

bruikleengever. 
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6. De bruikleennemer informeert de bruikleengever zo spoedig mogelijk als het 

afgesproken gebruik en/of de locatie van de collectie, zaak/zaken verandert, bij 

sluiting of verhuizing van het museum en bij diefstal, vermissing of beschadiging 

van de collectie, zaak/ zaken. 

Artikel 6 

1. De bruikleenovereenkomst wordt aangegaan met ingang van vandaag en geldt 

voor onbepaalde tijd. 

2. Het opzeggen van deze overeenkomst door elk der partijen is, na overleg tussen 

bruikleengever en bruikleen, mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 

drie jaar. Opzegging dient plaats te vinden door middel van een aangetekende 

brief. 

Artikel 7 

De bruikleenovereenkomst eindigt na ommekomst van de periode genoemd in artikel 

6 en in het geval van ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de 

overeenkomst door bruikleennemer. 

Artikel 8 

De bruikleengever kan de zaak/zaken niet terugvorderen dan na verloop van de 

termijn genoemd in artikel 6, maar indien de bruikleengever, gedurende die termijn, 

vanwege een dringende en onverwachts opkomende reden de zaak/zaken, de 

collectie of een deel daarvan, zelf nodig heeft kan de bevoegde rechter -afhankelijk 

van de omstandigheden van het geval- de bruikleennemer verplichten het geleende 

aan de bruikleengever terug te geven, binnen een door de rechter vast te stellen 

redelijke termijn. Deze redelijke termijn is ten minste zes maanden. 

Artikel 9 

De bruikleengever is gerechtigd om de collectie, de zaak/zaken in het museum - 

buiten de gewone openingstijden -  te bezichtigen of te raadplegen/ te inspecteren op 

een in onderling overleg overeengekomen datum en tijdstip 

Artikel 10 

Partijen kunnen besluiten om bij ontvangst of later gebleken beschadigingen en 

onvolkomenheden door een door beide partijen aangewezen gekwalificeerde 

restaurateur te laten herstellen, waarvan een per voorwerp gespecificeerde nota zal 

worden gemaakt, die in eerste instantie door bruikleennemer zal worden voldaan 

doch die bij terugvordering door bruikleengever of beëindiging van deze 

overeenkomst zal worden vergoed aan bruikleennemer, voor zover zij betrekking 

heeft op het teruggevorderde/teruggegeven voorwerp. 

Artikel 11 

De bruikleenovereenkomst eindigt niet van rechtswege door het overlijden van de 

bruikleengever. De verbintenissen, die uit de bruikleenovereenkomst voortspruiten, 

gaan over op de erfgenamen van degene die ter leen geeft, onderscheidenlijk zijn 

echtgenoot of geregistreerd partner in het geval zijn/haar nalatenschap 

overeenkomstig artikel 13 van boek 4 BW wordt verdeeld, en van haar die ter 

bruikleen ontvangt. 
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Artikel 12 

Eventuele transportkosten (inclusief verzekering) voor het vervoer van de 

voornoemde collectie, zaak/zaken tussen bruikleengever en bruikleennemer, zijn 

voor rekening van de bruikleengever. 

Artikel 13 

Aanvullingen en/of wijzigingen in deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden 

gedaan door partijen. 

Artikel 14 

1. Bruikleennemer verwijst Bruikleengever naar de op haar website gepubliceerde 

privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door 

Bruikleennemer en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van 

betrokkenen. 

2. In verband met de uitvoering van deze overeenkomst worden persoonsgegevens 

van Bruikleengever verwerkt. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens ter 

uitvoering van de bruikleenovereenkomst bestaande uit de contactgegevens van 

bruikleengever. 

3. Bruikleennemer kan verder in het kader van haar gerechtvaardigd 

(marketing)belang persoonsgegevens verwerken en Bruikleengever bijvoorbeeld 

informeren over de organisatie van Bruikleennemer en haar activiteiten. Indien 

Bruikleengever dit wenst, en daarvoor toestemming geeft, kan Bruikleengever het 

daarvoor bestemde hokje onderin deze schenkingsovereenkomst aankruisen. 

4. De persoonsgegevens van Bruikleengever worden bewaard zo lang als nodig is 

voor het omschreven gebruik en minimaal wettelijk vereist is, bijvoorbeeld 

vanwege de fiscale bewaarplicht en fiscale regelingen. 

Artikel 15 

1. Bruikleennemer gaat er van uit dat de naam van Bruikleengever kan wordt vermeld 

bij de tentoonstelling van het object en in de hiermee samenhangende publicaties 

en eventuele publiciteit. Volledigheidshalve vraagt bruikleennemer de 

Bruikleengever voor zover vereist voor deze verwerkingen toestemming te 

verlenen door het aanvinken van het onderin deze overeenkomst opgenomen 

hokje. 

2. Mocht Bruikleengever anoniem wensen te blijven, kan dit ook bij de ondertekening 

van de bruikleenovereenkomst worden aangegeven. In dat geval zal 

Bruikleennemer naamsvermelding achterwege laten en de Bruikleengever 

anoniem houden zoals in het lid van deze bepaling hiervoor is bedoeld. 

3. Bruikleengever heeft het recht om zijn / haar toestemming zoals bedoeld in dit 

artikel in te trekken, door verzending van een brief en/of email aan ontvanger. 

Bruikleennemer verwijst voor verdere informatie hierover naar de op haar website 

gepubliceerde privacy statement. Bruikleennemer behoudt zich het recht voor een 

dergelijk verzoek te weigeren indien zij bijvoorbeeld een beroep kan doen op 

artikel 85 lid 2 van de AVG  o.a. omdat dit recht bijvoorbeeld niet geldt voor 

verwerkingen voor journalistieke of academische doeleinden. 
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Artikel 16 

Op deze bruikleenovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele 

geschillen verband houdende met de uitvoering van deze bruikleenovereenkomst 

zullen aan een Nederlandse gerechtelijke instantie worden voorgelegd. 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG): 

Bruiklener dient onderstaande hokjes aan te vinken met een X voor hetgeen voor 

bruiklener van toepassing is en/of voor welke verwerking van persoonsgegevens 

bruiklener toestemming verleent:  

□  Bruiklener verleent toestemming voor naamsvermelding bij de tentoonstelling 

van het object*; 

□  Bruiklener verleent toestemming voor naamsvermelding van bruikleengever in 

een publicatie of publiciteit over de bruikleen en/of het object*. 

* Graag beide vakjes aankruisen als schenker voor beide verwerkingen toestemming 

wenst te verlenen.  

□ Bruiklener wenst anoniem te blijven en niet vermeld te worden bij (tentoonstelling 

van) het object, publicaties of publiciteit daarover; 

 

 

Aldus ondertekend (in tweevoud) te:…………………………, 

op:………….(datum)………....  

 

De bruikleengever: De bruikleennemer: 
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Bijlage 4 
 

ORGANISATIESTRUCTUUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Stichtingsbestuur Museum 
2. Directeur (tevens vice-

voorzitter van de stichting) 

3. Conservator 
4. Facilitair manager 
5. Assistent conservator 

6. Assistent facilitair manager 
7. Rondleider 

 
Taken Functie 1  2 3 4 5 6 7 
Beheren algemeen ■  ▲      
Verwerven van objecten ■  ▲ ▲     
Restaureren   ▲ ■ ▲    
Conserveren   ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ 
Beheren   ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
         
Onderzoeken   ▲ ■ ▲ ▲   
Registreren   ▲ ■ ▲ ▲   
Documenteren   ▲ ■ ▲ ▲   
Exposeren/presenteren   ■ ▲ ▲ ▲  ▲ 
Educatie/explicatie   ■ ▲ ▲ ▲  ▲ 
         
Voorlichten   ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
Publiciteit verzorgen   ■ ▲ ▲    
Bezoekers werven   ■ ▲ ▲    
Fondsen werven ■  ▲ ▲ ▲    
Externe betrekkingen   ■ ▲ ▲    
         
Financiële administratie ■  ▲      
Secretariaat voeren   ▲ ▲ ■ ▲   
Personeelszaken behartigen   ■  ▲    
Algemene zaken uitvoeren   ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ 
Huishoudelijke zaken uitvoeren   ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ 
         
Huisvestiging behartigen   ■  ▲  ▲  
Technische zaken behartigen   ▲ ▲ ■ ▲ ▲  
Beveiligingszaken behartigen   ▲ ▲ ■ ▲ ▲  
 

 ■  Verantwoordelijk voor 

 ▲ Uitvoeren van 
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Bijlage 5 
 

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST 

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

………………………………………(persoonsgegevens)……………………………………… 

 

woonachtig te:   ………………………....................... hierna te noemen: ‘de vrijwilliger’; 

en 

Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie gevestigd te:   't Harde  en vertegenwoordigd 

door:  M. van Pelt, plaatsvervangend voorzitter en directeur van het museum, hierna te 

noemen: ‘de stichting’; 

 

GAAN DE VOLGENDE SAMENWERKING AAN: 

1. Werkzaamheden 

De vrijwilliger gaat de volgende functie vervullen: ........................................................ 

…………………..…...(functie of uit te voeren taken omschrijven)................................. 

 

a. Daarbij verricht de vrijwilliger de taken die omschreven zijn in de bijbehorende 

functieomschrijving die bij deze samenwerkingsovereenkomst gevoegd wordt. In 

overleg kan daarvan afgeweken worden. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de 

taken die hij/zij op zich genomen heeft. Het is wenselijk dat er continuïteit is in de 

werkzaamheden van de vrijwilliger. 

b. Het vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht. 

c. De vrijwilliger stelt in geval van ziekte of verhindering ….....(naam coördinator)........ 

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en regelt zelf vervanging. 

d. De vrijwilliger handelt gedurende het verrichten van werkzaamheden voor of namens 

de stichting volgens het beleid van het museum KRA  en volgens het vrijwilligersbeleid. 

 

2. Aanvang en einde van de overeenkomst  

De vrijwilliger is m.i.v. ...(datum).... bereid zich voor ......... uur per ........... in te zetten. 

De overeenkomst wordt beëindigd door opzegging door één van beide partijen waarbij 

een redelijke opzegtermijn in acht genomen dient te worden in verband met het 

overdragen van de betreffende activiteiten.  

3. Proefperiode 

Er wordt een proefperiode van .......... maanden gehanteerd, om van beide kanten te zien 

hoe de samenwerking bevalt. Activiteiten en werkzaamheden die in de proefperiode 

worden uitgevoerd zijn: ...................................   

Aan het einde van de proefperiode wordt een evaluatief gesprek gehouden op initiatief 

van .................(naam coördinator)…………….. 
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4. Begeleiding, informatie en scholing 

De vrijwilliger heeft recht op begeleiding en werkoverleg. De begeleiding vindt plaats door 

.. .................(naam coördinator)...................... Werkoverleg vindt plaats met de overige 

vrijwilligers een keer per twee maanden. De vrijwilliger wordt na verloop van tijd de 

mogelijkheid geboden mee te doen aan trainingen.  Voor sommige functies is een 

opleiding verplicht. Hierover krijgt de vrijwilliger informatie voor het tekenen van de 

overeenkomst. Bij aanvang van de werkzaamheden als vrijwilliger krijgt de vrijwilliger de 

volgende informatie: (beleidsplan, exemplaar vrijwilligersbeleid, ethische code voor 

musea) 

5. Onkostenvergoeding 

De werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed: reiskosten (auto kilometers voor 

maximaal 19 ct per km). Het declareren van de onkosten gebeurt d.m.v. de volgende 

regeling: declaratieformulier/indienen bij penningmeester. 

6. Verzekeringen 

De organisatie heeft via de gemeente Elburg voor alle vrijwilligers een 

aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Als u 

een beroep wilt doen op de verzekeringen, kunt u contact opnemen met de directeur. 

7. Conflicten 

In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen 

vrijwilliger en bestuur/coördinator kunnen worden opgelost, wendt de vrijwilliger zich tot de 

directeur, de voorzitter van de stichting of de Raad van Toezicht (in deze volgorde). 

8. Ethische Code voor Musea 

De vrijwilliger is op de hoogte van- en onderschrijft de ethische code19 voor musea. 

9. Geheimhoudingsplicht 

De vrijwilliger zal vertrouwelijke informatie betreffende het museum geheimhouden, tenzij 

het museum toestemt in het bekendmaken van de informatie.  

Bovendien is informatie over objecten die voorgelegd zijn aan de vrijwilligers ter 

identificatie vertrouwelijk. Deze informatie mag zonder expliciete toestemming van de 

eigenaar niet naar buiten worden gebracht. 

10. Algemene verordening gegevensbescherming 

a. De vrijwilliger geeft hierbij toestemming dat zijn persoonsgegevens (naam, adres, telnr, 

emailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer) worden vastgelegd. 

b. De vrijwilliger geeft ook toestemming om de gegevens van een relatie vast te leggen 

die wordt gewaarschuwd bij een calamiteit. 

c. De vrijwilliger geeft zijn medewerking om gegevens over een strafrechtelijk verleden 

(VOG) en een persoons onderzoek door te geven aan het ministerie van defensie voor 

het verkrijgen van een toegangspas. 

 
19 Deze ethische code, ICOM, 2006 is te vinden op de website van museumconsulenten:  

http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/bedrijfsvoering/museale-wet-en-regelgeving/  
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d. De stichting verwijst de vrijwilliger naar de op haar website gepubliceerde 

privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de 

hiermee samenhangende rechten van betrokkene. 

e. De persoonsgegevens van de vrijwilliger worden bewaard zolang als het 

samenwerkingsverband tussen de stichting en de vrijwilliger bestaat. 

f. De vrijwilliger geeft toestemming om zijn naam te gebruiken bij museale 

aangelegenheden en de hiermee samenhangende publicaties (beeldmateriaal) en 

eventuele publiciteit. 

g. Mocht de vrijwilliger anoniem wensen te blijven voor het genoemde in vorig punt f. kan 

dit bij de ondertekening van deze overeenkomst worden aangegeven. 

h. De vrijwilliger heeft het recht om zijn/haar toestemming zoals bedoeld in dit onderwerp 

in te trekken door verzending van een brief, en/of email aan de stichting. 

11. Kennis van de toepasselijke wetgeving 

De vrijwilliger dient vertrouwd te zijn met de relevante wetgeving20 op internationaal, 

nationaal en lokaal niveau en met de voorwaarden van hun aanstelling. Zij vermijden 

situaties die zouden kunnen worden opgevat als onbehoorlijk gedrag. 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG): 

Vrijwilliger dient onderstaande hokjes aan te vinken met een X voor hetgeen voor vrijwilliger 

van toepassing is en/of voor welke verwerking van persoonsgegevens de vrijwilliger 

toestemming verleent:  

□  De vrijwilliger verleent toestemming voor naamsvermelding bij museale 

aangelegenheden*. 

□  De vrijwilliger verleent toestemming voor naamsvermelding en het gebruik van 

beeldmateriaal  van de vrijwilliger in een publicatie of publiciteit over museale 

aangelegenheden*. 

* Graag een of beide vakjes aankruisen als de vrijwilliger toestemming wenst te verlenen.  

 

 

Aldus ondertekend (in tweevoud) te:…………………………, op:………….(datum)………....  

 

De vrijwilliger: De stichting: 
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20 Deze wetgeving is de maatstaf voor de uitleg van de ethische code (relevante UNESCO verdragen).  
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Bijlage 6 
 

Bezoekvoorwaarden (CONCEPT) 
 
Inleiding 
 
Het museum Korps Rijdende Artillerie (museum KRA) zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen 
om het bezoek aan het museumcomplex en de door museum KRA georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten 
overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Museum KRA zal zich zoveel mogelijk inspannen 
eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de 
bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. 
 
Algemene bepalingen: definities 
 
Artikel 1.1 
Onder 'het museum' en museum KRA wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, 
daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, rondleiders, suppoosten en overige 
museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden. 
Artikel 1.2 
Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of 
beheersbevoegdheid van de directie van museum KRA valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, 
tentoonstellingszalen, aula's, koffiekamer, tuin, parkeergelegenheid, overige buitenruimte, depot en dependances. 
Artikel 1.3 
Onder `bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met museum KRA een 
overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een 
activiteit bij te wonen die door museum KRA wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere 
openingsuren. 
Artikel 1.4 
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen museum KRA en een 
bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden. 
 
Aanbiedingen en prijzen 
 
Artikel 2.1 
Alle door museum KRA gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. 
Museum KRA aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker 
gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het 
eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door 
of namens museum KRA is verspreid. Museum KRA is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, 
schuld of nalatigheid van derden. 
Artikel 2.2 
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs (bezoekerspas militaire locatie) te tonen aan 
als zodanig kenbare functionarissen, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt. 
 
Verblijf in het museumcomplex 
 
Artikel 3.1 
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de 
goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De 
bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van museum KRA, rondleiders en 
suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. 
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van museum KRA, die als zodanig herkenbaar 
dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de 
bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op 
vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten. 
 
Artikel 3.2 
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door 
hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het 
gedrag van door hen begeleide groepsleden. 
 

Bijlagen 



Beleidsplan  2020 – 2025  
Museum Korps Rijdende Artillerie   
 

Versie 8.3  van 16 januari  2020 54 

Artikel 3.3 
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:  

a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; 
b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te 

belemmeren; 
c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele 

telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in 
bepaalde ruimtes door museum KRA evenwel expliciet worden toegestaan; 

d. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het 
(blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden; 

e. te roken in alle besloten ruimtes, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of 
tekst aangeduide ruimtes; 

f. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex; 
g. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van museum KRA gevaarlijke voorwerpen of 

stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote 
tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door museum KRA aan te wijzen plaats; 

h. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te 
raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op 
toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. 
Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien 
leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde 
objecten niet aanraken.  

Artikel 3.4 
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan 
een leidinggevende functionaris van museum KRA, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de 
door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en 
getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te 
werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex 
gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is. 
Artikel 3.5 
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van museum KRA is het de bezoeker 
verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en 
statieven. 
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van museum KRA 
deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk 
medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media. 
Artikel 3.6 
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex 
een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het 
museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker 
bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden. Het 
besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo 
mogelijk schriftelijk. 
 
Klachten en reclamering 
 
Artikel 4.1 
Museum KRA zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door museum KRA 
georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; 
hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde 
sluiting van het museumcomplex en/of door museum KRA georganiseerde tentoonstellingen. 
Voorts informeert museum KRA het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, 
verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding 
ontlenen. 
 
Artikel 4.2 
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door museum KRA te vermijden, klachten en 
omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de 
bezoeker: 

a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van museum 
KRA; 

b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder 
begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van 
tentoonstellingen; 
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c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere 
bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en 
molest; 

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door 
onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het 
(her)inrichten van ruimtes; 

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar 
behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex. 

Artikel 4.3 
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen museum KRA en de bezoeker dienen 
binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk museum KRA te bereiken. Klachten en 
verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.  
Artikel 4.4 
museum KRA onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek 
dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel 
het geval zal zijn. 
Artikel 4.5 
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen. 
 
Aansprakelijkheid van het museum 
 
Artikel 5.1 
Voor schade ontstaan als gevolg van door museum KRA en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, 
mededelingen of andere vormen van informatie is museum KRA nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor 
zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van museum KRA en/of zijn medewerkers. 
Artikel 5.2 
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico. 
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker 
toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien 
verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel 
naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. 
Artikel 5.3 
In geen enkel geval is museum KRA gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: 

a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is; 
b. het door de verzekeraar van museum KRA aan museum KRA ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, 

dan wel; 
c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding. 

Artikel 5.4 
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is museum KRA nimmer aansprakelijk behoudens indien en 
voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of 
grove schuld van museum KRA en/of zijn medewerkers. 
Artikel 5.5 
Museum KRA is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig 
gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan museum KRA houder, 
(erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van museum KRA staat, behoudens indien 
en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van museum KRA en/of zijn 
medewerkers. 
Artikel 5.6 
Indien museum KRA goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie 
dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het museum KRA daarvoor enige vergoeding 
bedingt, dan is museum KRA nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan 
ook ontstaan tenzij museum KRA opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld 
van museum KRA. 
Artikel 5.7 
De totale aansprakelijkheid van museum KRA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 
5.3 beschreven schadevergoedingsregeling. 
Artikel 5.8 
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van museum KRA in geen geval 
meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling. 
Artikel 5.9 
Aansprakelijkheid van museum KRA voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of 
loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten. 
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Artikel 5.10 
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van 
opzet of grove schuld van museum KRA of een van zijn functionarissen. 
 
Overmacht 
 
Artikel 6.1 
Als overmacht voor museum KRA, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming museum KRA 
niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door 
museum KRA zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel 
bezwaarlijk wordt. 
Artikel 6.2 
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of 
instellingen waarvan museum KRA gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat 
voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare 
tekortkoming van voornoemde. 
 
Gevonden voorwerpen 
 
Artikel 7.1 
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een medewerker van 
museum KRA. 
Artikel 7.2 
museum KRA zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te 
achterhalen en neemt hiertoe contact op met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar 
in bewaringneming door museum KRA, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden 
overgedragen aan de plaatselijke politie. 
Artikel 7.3 
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen 
af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of 
rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren. 
 
Overige voorwaarden 
 
Artikel 8.1 
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere 
(contractuele) voorwaarden en/of regelingen van museum KRA. 
 
Toepasselijk recht 
 
Artikel 9.1 
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en museum KRA is Nederlands recht van 
toepassing. 
Artikel 9.2 
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en museum KRA voortvloeien worden uitsluitend ter 
berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in ’t Harde. 
 
 
 
Deze Bezoekvoorwaarden van museum KRA zijn vastgesteld door de directeur en gedeponeerd op [invoegen datum] 
onder nummer [invoegen nummer] bij de Kamer van Koophandel [invoegen naam desbetreffende KvK] te [invoegen 
vestigingsplaats]. 
 
De directeur van [...]. 
[invoegen naam directeur] 

 
 
 
 
 
 

Bijlagen 



Beleidsplan  2020 – 2025  
Museum Korps Rijdende Artillerie   
 

Versie 8.3  van 16 januari  2020 57 

Bijlage 7 
 

PROFIELSCHETSEN 
 
Een uitgewerkte en gedetailleerde taakomschrijving voor het bestuur en de RVT is 

opgenomen in het Governance Code Culture (GCC) document. 

 

1. Profielschets 

Het document GCC geeft een voorbeeld profiel voor een bestuur of raad van toezicht. Voor zover 

mogelijk in de defensie organisatie is hieronder een profiel aangegeven: 

 

2.  Profiel voor het stichtingsbestuur of raad van toezicht 

a. Diversiteit samenstelling van de raad van toezicht of het bestuur als geheel: 

(1) Goede spreiding man/vrouw 

(2) Goede spreiding over leeftijd 

(3) Goede spreiding overige achtergronden, waaronder etnisch 

(4) Goede spreiding van deskundigheid en ervaring 

 

b. Alle leden afzonderlijk: 

(1) Affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling 

(2) Voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren 

(3) Een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel 

(4) Sparringpartner kunnen zijn voor bestuur/directie 

 

c. Leden afzonderlijk (of gecombineerd bij een lid): 

(1) Tenminste één lid met deskundigheid op museaal inhoudelijk terrein 

(2) Tenminste een lid met ervaring op het gebied van ondernemerschap en de daarbij horende 

risico’s 

(3) Tenminste één lid met ervaring als fondsenwerver/sponsoring 

(4) Tenminste twee leden met ervaring als werkgever/manager 

(5) Tenminste één lid met een juridische achtergrond en/of gevoel voor formele aspecten aan 

de processen binnen de organisatie 

 

d. De voorzitter: 

(1) Bestuurlijke ervaring 

(2) Representatieve/contactuele vaardigheden 

(3) Overwicht binnen en buiten de organisatie 

 

e. De penningmeester: 

(1) Ervaring met bedrijfsvoering, financieel beheer en rapportage 

(2) Ervaring met risicobeheer 
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Bijlage 8 
 

PRIVACYVERKLARING 
 
 

1. Privacywetgeving (AVG / GDPR) 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 

nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele 

Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Deze 

wetgeving heeft ook impact op het museum Korps Rijdende Artillerie. 

 

De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie, gevestigd in gebouw 79 op de Legerplaats bij Oldebroek, 

Eperweg 149, ’t Harde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 

deze privacyverklaring. 

 

2. Contactgegevens 

Bij vragen over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de directeur van het museum: 

Bert  Haasjes 

Res Luitenant-kolonel b.d. 

Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie 

Gezichtslaan 100 

3723 GJ   Bilthoven 

GSM  06 24410658 

Email  bhaasjes@gmail.com  

 

3. Wat zijn persoonsgegevens 

Dit zijn gegevens die iets over iemand zeggen zoals: naam, adres, leeftijd, geboortedatum, emailadres, 

bankrekeningnummer maar ook foto’s en video’s. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar die 

persoon herleid kunnen worden spreken we van persoonsgegevens. 

 

4. Waarvoor verwerkt het museum persoonsgegevens 

Het museum gebruikt uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor u ze opgeeft. Uw persoonsgegevens 

worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons 

verstrekt, bijvoorbeeld als u een vrijwilliger, een (zaken)relatie, of een bezoeker (van onze website) bent met 

een vraag. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

a. Voor- en achternaam 

b. Geslacht 

c. Geboortedatum 

d. Geboorteplaats 

e. Adresgegevens 

f. Telefoonnummer 

g. Emailadres 

h. Bankrekeningnummer 

 

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie verwerkt géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

 

6. Waarom vragen wij uw persoonlijke gegevens te delen 

De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

a. Om onze vrijwilligers te kunnen bereiken en in geval van calamiteiten hun relatie te kunnen 

waarschuwen; 

b. Om onze donateurs en (zaken)relaties te kunnen bereiken en financiële zaken met hen te regelen; 

c. Om met u als bezoeker (van onze website) in contact te kunnen treden en te reageren op door u 

gestelde vragen; 

d. Om aanvullende diensten aan te kunnen bieden; 
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e. Voor het kunnen verzenden van (digitale) nieuwsbrieven; 

f. Om met u in contact te kunnen treden wanneer u zich aanmeldt voor een bezoek aan het museum 

(buiten de reguliere openingstijden); 

g. Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening; 

h. Voor de naleving van wettelijke verplichtingen. 

 

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 

noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

8. Delen van persoonsgegevens met derden 

De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie verstrekt uw persoonsgegevens in principe niet aan derden 

en zal deze alleen (met uw toestemming) verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

9. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 

recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 

de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting Museum Korps Rijdende Artillerie en heeft u 

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw 

persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u aan te 

geven persoon of organisatie te sturen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek van intrekking van uw toestemming of bezwaar 

op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:  museum.kra@mindef.nl . 

 

10. Publiceren van foto’s en video’s 

Bij foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebracht persoon en daaraan gekoppelde tekst is soms 

sprake van tot personen herleidbare informatie en dus persoonsgegevens. Voor het maken en publiceren 

ervan heeft het museum vaak toestemming nodig van betrokkene. Daarbij geldt tevens dat iemand die 

toestemming geeft voor het maken van een foto, niet per definitie toestemming geeft voor de publicatie 

ervan. Het museum zal in dat geval een op schrift gestelde toestemming vragen van de gefotografeerde 

(of gefilmde) persoon. 

 

11. Klachten 

De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in 

te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:   

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

12. Wijzigingen 

Deze Privacy Verklaring staat ook op onze museumwebsite. Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. 

Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en in ons museum. 

 

 

 

 

 

Bijvoegsel: Toestemmingsformulier 
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Bijvoegsel bij Bijlage 8 
 

Toestemmingsformulier 
 
Toestemming gebruik beeldmateriaal bezoekers 

 
Geachte bezoeker, 
 
Overal in ons museum, op onze website en in onze nieuwbrief laten wij met foto’s en video’s 
en dergelijke (= beeldmateriaal) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt 
tijdens verschillende gelegenheden. Ook u kunt op dit beeldmateriaal te zien zijn. Natuurlijk 
gaan we  zorgvuldig om met beeldmateriaal. Wij plaatsen geen beeldmateriaal met tekstuele 
informatie waardoor personen schade kunnen ondervinden. Wij houden ons hierbij aan de 
regelgeving zoals verwoord in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). U kunt 
hiervan de privacyverklaring vinden op onze website. 
 
Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal 
voor publicaties. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat beeldmateriaal van u op het internet 
of elders verschijnen. Met dit formulier vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik 
van dit beeldmateriaal in ons museum, op onze website of in de nieuwsbrief. Wilt u dit 
formulier na ondertekening afgeven aan een van de museummedewerkers. U mag natuurlijk 
altijd terugkomen21 op de door u gegeven toestemming. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur stichting Museum Korps Rijdende Artillerie 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, dat beeldmateriaal waarop hij/zij voorkomt gebruikt mogen 
worden voor publicatie: 

o In het museum* 
o Op de website* 
o In de nieuwsbrief* 

 
 
 
Datum     : …………………………………………       
 
Naam      : ………………………………………… 
 
Handtekening: 

 
 
 
 
* Aanvinken indien van toepassing 

 

 
21 Zie ook onze privacyverklaring op onze website www.korpsrijdendeartillerie/museum 
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Bijlage 9 
 

MEERJARENPLAN 2020 – 2024 
Versie 16-1-2020 
 
 

1. Terugblik over het jaar 2019 
a. Algemeen 

Het museum van het Korps Rijdende Artillerie heeft in 2019 opnieuw een nieuwe vrijwilliger kunnen 
verwelkomen. Een aantal taaie en tijdrovende zaken zoals: bibliotheek, fotocollectie en presentatie 
collectie werden door de aanwezige vrijwilligers goed opgepakt. Over de bijdragen van Defensie 
hebben we geen klagen. Over het algemeen krijgen we meer dan aanvankelijk was vastgesteld. Om 
die reden zijn de financiën van ons museum gezond en ziet de nabije toekomst er goed uit. In het jaar 
2020 moet wel het actieve beleid van het verwerven van fondsen worden voortgezet. De verhuizing 
van het depot is nog een lastige kwestie. Omdat we de depotruimte moesten vrijmaken voor nieuwe 
bewoners is de collectie ingepakt en verplaatst naar een ‘voorlopig depot’. De verwachting was dat 
we na een paar weken terecht zouden kunnen in ons nieuwe depot maar dat is niet zo. Het wachten 
op deze verhuizing duurt nu te lang en onze vrijwilligers kunnen niet werken aan de ingepakte 
collectie. Hier moet toch op korte termijn een oplossing voor worden gevonden. 

b. Stichtingsjaar 2019 
(1) Bij de stichtingsvergadering in 2019 is besloten de begroting genoemd in het vorige 

meerjarenplan 2019-2023 (versie 16-1-2019) na enige aanpassing goed te keuren. Er is door het 
stichtingsbestuur besloten een bedrag van € 4850,- te bestemmen voor restauraties, verwerving 
en projecten en de verdere aspecten van de gehele bedrijfsvoering. Van dit bedrag is € 4100,- 
bestemd voor projecten en restauraties. 

(2) Over het algemeen zijn alle projecten in 2019 uitgevoerd. Door een communicatie storing is zelfs 
een niet geplande (en daarom ook niet begrootte) restauratie aan een schilderij uitgevoerd, 
kosten € 1442,02. Verder zijn er opnieuw in 2019 projecten uitgevoerd waarvan de kosten hoger 
waren dan begroot. In totaal zijn hiervoor de kosten € 1771,86 hoger dan begroot. Het blijft 
moeilijk om op de voorhand het juiste bedrag te begroten. Natuurlijk is hierbij wel steeds overleg 
geweest tussen de KC de directeur en de penningmeester en was het mogelijk om deze projecten 
uit te voeren. Ondanks deze forse overschrijding moet worden geconcludeerd dat het museum 
weloverwogen met de financiën omgaat. 
 

2. Realisatie (evaluatie) begroting 2019 
 

a. Restauraties 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. 

(a) Een van de schilderijen (achter glas)(nr.: V0174) een pasteltekening van luitenant Hovy was 
aangetast door (dode) schimmel en is in 2018 onmiddellijk behandeld door een 
papierrestaurator. 

(b) Omdat de behandeling van de overige schilderijen voor het behoud van de schilderijen niet 
dringend was werd in de jaarvergadering in 2019 besloten pas in 2020 verder te gaan met 
de restauratie van schilderijen. 

(c) Door miscommunicatie is het schilderij (nr.: V0081) een portret van Löben Sels toch 
gerestaureerd, kosten € 1442,02. Dit schilderij stond als 2e prioriteit in de lijst nog te 
restaureren schilderijen en is in de 2e helft van 2019 aangeboden aan onze huis 
restaurateur. Dit schilderij zou eind 2019 gereed zijn. 
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(d) Daarnaast is zoals bepaald in de jaarvergadering expert onderzoek uitgevoerd naar het 
schilderij: “de Artillerietrein”. Het schilderij is onderzocht door onze restaurateur: Jitske 
van Groenland. Daarna door mevrouw Claire van den Donk-Schweigman, art historian, 
member of CODART (netwerk van curators). Zij heeft uitvoerig in bronnen en 
documentatie van het RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) gekeken. En tot 
slot is het schilderij beoordeeld door een expert in 19-Eeuwse schilderkunst met een zwak 
voor Breitner mevrouw drs. Franciene Wolterbeek (Wolterbeek Taxaties). Zij allen zijn van 
mening dat het betrokken schilderij geen origineel van Breitner is maar wel een oud 
schilderij (mogelijk een kopie). Aan dit onderzoek waren verder geen kosten verbonden. 

 
b. Verwervingen 

Voor Verwervingen was een bedrag van € 1000,- gereserveerd. Later in het jaar was het museum in 
de gelegenheid om een 3-tal originele prenten van Hoynck van Papendrecht uit een verzameling van 
een naar het buitenland vertrekkende officier te kopen. Deze werden door dhr. J. Bartels aan onze 
stichting aangeboden. Het betreft:  

(1) Rijdende Artillerie komt in batterij tegen Leuven, gedateerd 1890;  
(2) Terugtrekkend stuk KRA, gedateerd 1893; 
(3) Koninkrijk Holland, Rijdende Artillerie in Spanje 1809, gedateerd 1889. 
Over deze prenten is onderhandeld en een prijs van € 1000,-  voor de drie prenten 
overeengekomen. Over de aanschaf is overleg geweest tussen KC, vicevoorzitter en 
penningmeester. Voor verwervingen was in de begroting een bedrag van € 1000,- gereserveerd. 

 
c. Projecten 

(1) ICT Notebook 
(a) 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. 

(b) In 2019 moest één notebook (10 jaar oud) worden vervangen. In de begroting was hiervoor 
een bedrag van € 700,-  opgenomen. Er is een notebook aangeschaft voor Kosten € 678,- 

(2) Ondersteuning rondleiding en presentatie 
(a) QR-codes 

In 2019 was voor dit project € 100,-  gereserveerd. Dit bedrag was bedoeld voor 
onvoorziene kleine onkosten. Voor het verbeteren van de teksten achter de QR-codes is 
wel veel tijd (manuren) verbruikt maar het bedrag van € 100,-  is niet gebruikt. 

(3) Verlichting expositie 
(a) De In 2017 is een aanvang gemaakt met het aanbrengen van LED verlichting.  
(b) In 2019 was € 300,-  gereserveerd om dit project af te maken. Dit project wordt door de 

vrijwilligers zelf uitgevoerd maar is nog niet voor 100% gereed. In 2019 is voor Kosten €  
243,- aan LED verlichting gebruikt. 

(4) Klimaatbeheersing Depot 
(a) In 2019 is geen bedrag gereserveerd in de begroting. De verhuizing naar het nieuwe depot 

heeft in 2019 nog niet plaatsgevonden (zie ook opmerking in punt 1.a.).  
Pas na de verhuizing en inrichting en na het uitvoeren van een aantal metingen is het 
mogelijk om te bepalen wat voor klimaatbeheersing nodig is. 

(5) 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 op dit moment is een van de vrijwilligers beschikbaar om 
hiermee aan de slag te gaan. 

(b) In de begroting voor 2019 was een bedrag van €300,- gereserveerd voor een fotoscan 
apparaat. Dit apparaat is aangeschaft voor Kosten € 267,- .  
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(6) Aankleding, verbetering museum 
(a) In 2019 is een delegatie van RGD op bezoek geweest bij museum. De mogelijkheid van een 

beperkte vide met opgaande trap boven de documenten vitrines is bekeken. Het is 
mogelijk dit uit te voeren deels op kosten van Defensie (uitvoeringskosten). Een ander deel 
(materiaalkosten) zal door het museum betaald moeten worden. 

(b) Sabel Gey van Pittius 
i De restauratie van het sabel van Gey van Pittius is afgerond. Om dit mooie museumstuk 

op een juiste manier te tonen was 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. Voor deze vitrine is in 2019 een bedrag van € 
1000,-  begroot. 

ii De kosten voor de nieuwe vitrine waren € 2234,87. Dit is een overschrijding van € 
1234,87 t.o.v. de begroting. Aanvullende wensen zoals: een aquarium vitrine (i.p.v. een 
groot en zwaar vitrine meubel met veel hout), ontspiegeld glas en kleine spotjes met 
LED verlichting, zorgden voor een fors hogere prijs. Er waren wel goedkopere 
alternatieven maar die vielen na overleg toch af. Daarom is in overleg met KC en 
penningmeester besloten deze kwalitatief goede vitrine aan te schaffen. 

(c) De plaatsing van een apart bewijzeringsbord voor het museum bij de entree van het ASK 
was in 2019 begroot voor € 200,- . Het nieuwe klapbord bord met sloten Kosten  
€ 511,99 een overschrijding van € 311,99. Deze overschrijding heeft te maken met de 
plotselinge verandering van de ingang aan de zijkant zodat bezoekers niet meer via de 
bewaking hoeven. Daarvoor moesten twee borden worden aangeschaft waarvan één 
klapbord en sloten. De rekening viel daardoor hoger uit.  

(d) In 2019 een bank voor het museum. Er zou worden gevraagd of de genie een bank gratis 
voor ons wil vervaardigen. Dit is niet gelukt. Uiteindelijk is een bank aangeschaft voor € 
225,-.  Datzelfde bedrag is door Korporaals van lichting 1978 geschonken aan het museum 
voor een nieuwe bank. Geen kosten voor het museum 
 

d. Bedrijfsvoering 
(1) Opleiding 

In 2019 was een bedrag van € 600,-  begroot voor opleiding van nieuwe vrijwilligers. Er is maar 
één vrijwilliger op cursus geweest Kosten € 260,43. 

(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 
2019 opnieuw een vrijwilligerslunch georganiseerd. Hiervoor was  €  750,-  begroot, er waren 
geen kosten voor het museum. 

 

3. Begroting 2020 
 

a. Restauraties 
(1) Zie ook punt 2.a. 
(2) Omdat in 2019 het schilderij (nr.: V0080) een portret van Löben Sels onbedoeld is gerestaureerd 

zou de overweging kunnen zijn dan in 2020 geen schilderij te restaureren. 
(3) Een optie één van de schilderijen (nr. V0029, Drenken van paarden in Willemskazerne te Arnhem 

van Hoynck van Papendrecht)  in 2020 te restaureren is verworpen. Door de mogelijk om 
versneld met de vide (zie punt 5.a.) aan de slag te gaan en zoveel mogelijk fondsen aan dat 
project toe te wijzen, is de restauratie van dit schilderij afhankelijk van de financiële 
ontwikkelingen (beslisdatum augustus 2020) doorgeschoven naar 2021 of 2022. 
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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 2020 wordt wederom gevraagd een budget van  
€ 1000,- beschikbaar te stellen. Dit bedrag zal in de begroting worden opgenomen bij onvoorzien 
kosten. 

(2) In verband met het versnelde project van de vide (zie punt 5.a.) moet ook dit budget hiervoor in 
2020 worden aangewend. 
  

c. Projecten 
(1) ICT Notebook 

(a) Zie ook punt 2.c.(1) 
(b) In 2020 moet één notebook (10 jaar oud) worden vervangen. Kosten € 600,-   

(2) ICT NAS 
(a) Een Network Attached Storage (NAS) is een opslagmedium op een netwerk dat vanaf elke 

computer in dat netwerk kan worden aangesproken. Is in jaarvergadering van 2019 
besproken in het kader van back-up van software museummedewerkers. 

(b) Via kap v.d. Berg in contact gekomen met RdrI M. Halma van C2Ost. Gesproken over 
mogelijkheden NAS. NAS is apparaat dat op een willekeurige locatie staat met opslag 
capaciteit. Iedere museummedewerker krijgt hierop een account en kan vanuit museum of 
thuis inloggen en zijn museumwerkzaamheden doen. De medewerker slaat zijn bestanden 
niet meer op zijn eigen computer maar op de NAS. In het beste geval is er een tweede NAS 
op een andere locatie die de back-up is. 

(c) Optie 1: niets doen, door gaan met back-up maken op externe harde schijf. Voordeel: 
goedkoop. Nadelen: bewerkelijk, vergt veel discipline, externe harde schijf moet steeds 
verplaatsen daardoor kwetsbaar, kostbare softwareopslag kan verloren gaan. 

(d) Optie 2: aanschaf één NAS (Kosten € 600,-). Voordelen: minder kwetsbaar staat op een 
vaste locatie (aangesloten op internet), iedereen met account kan inloggen en werken aan 
zijn gegevens of gegevens van andere inzien (gebruiken).  
Nadelen: nog steeds geen back-up (tenzij eerst opslaan op eigen computer daarna op 
NAS), nog steeds discipline, nog steeds kleine kans op verliezen van software, duurder dan 
optie 1. 

(e) Optie 3: aanschaf twéé keer NAS (Kosten € 1200,-). Voordelen: zie optie 2, nu wel back-up 
op 2e NAS op een andere locatie. Nadeel: twee keer zo duur als optie 2. 

(3) Verlichting expositie 
(a) Het afmaken van de LED verlichting in de aula en het kantoor, daarna gehele 

expositiegebouw (79) met LED verlichting.  
(b) Aanschaffen van LED verlichting in het museum. Kosten € 100,- 

(4) Klimaatbeheersing 
(a) De grote klimaatinstallatie in gebouw 79 heeft in 2019 onderhoud gehad waarbij de 

warmtewisselaar is vervangen. Sinds die tijd zijn er géén storingen meer opgetreden. Blijft 
het feit dat de installatie verouderd is. In 2020 bijhouden of en wanneer storingen 
optreden. 

(b) De klimaatbeheersing in het depot 
i Zie ook punt 2.c.(4)(a) 
ii Afwachten tot verhuizing in 2020.  
iii Voor 2020 geen kosten voorzien. 

(5) Aankleding, verbetering museum 
(a) Vide in het museum 

i Zie ook punt 2.c.(6)(a) 
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ii Voor de materiaalkosten is door de RGD een offerte gemaakt: Kosten € 6343,67. Hierbij 
ontbreken nog de materiaalkosten voor elektriciteit (schatting Kosten 
€ 2000,-) 

iii Dit is een groot bedrag om in één keer uit ons budget te betalen. De KC onderneemt 
acties om externe financiële bronnen (RGD – Bauke v/d Meer, Bureau P&C Den Haag, 
ASK) te vragen bij te dragen aan de kosten. De verwachting is dat het bedrag voor het 
museum fors naar beneden kan.  

iv Een andere optie zou kunnen zijn dat we de RGD vragen om de rekening in twee of drie 
termijnen (jaren 2020, 2021 en 2022) te betalen. 

v In 2020 moet alvast een bedrag van Kosten € 3000,- gereserveerd worden voor de 
eerste aanbetaling van het materiaal voor de vide. De volgende jaren (2021 en 2022) 
moet dan een bedrag van eveneens € 3000,- worden vastgelegd. 

(b) Glazen afdekplaat voor uniformen vitrine in de expositieruimte 
De uniformen in deze vitrine raken op termijn stoffig en zijn door de kwetsbaarheid van 
deze oude uniformen moeilijk te conserveren. Een glasplaat zou de vitrine afsluiten en 
daarmee ook het stoffig worden van de uniformen voorkomen. Een glasplaat is nodig i.v.m. 
de lichtinval. Hiervoor is een offerte opgemaakt: Kosten (incl. montage, incl. btw) € 
1996,96 

(c) Aanschaffen van een grote werktafel (kantinetafel) van 200 x 80 cm. Vaak zijn meerdere 
mensen werkzaam in de aula op hun laptop. Dan zijn er werkplekken te weinig. Zelf kopen 
kost ca €180,-. Wanneer Mindef hiervoor kan zorgen zijn de kosten 0. 
 

d. Bedrijfsvoering 
(1) Opleiding 

In 2019 is maar één vrijwilliger op cursus geweest. Dit in 2020 inhalen daarom begroting van € 
600,- . 

(2) Uitstapje vrijwilligers 
Conform afspraken Jaarvergadering € 500,- 

 
e. Totale kosten 

(1) Restauraties en Verwervingen 
€ 1000,- .  (dit bedrag voor verwervingen t.b.v. vide) 

(2) Projecten 
€ 6896,96 .   

(3) Bedrijfsvoering 
€ 1650,-   

 

4. Begroting 2021 
 

a. Restauraties 
(1) In het rapport van de restaurateur zijn een aantal schilderen gekwalificeerd als actieve 

conservering. 
(2) Het volgende schilderij dat aan de beurt is nr. V0029, Drenken van paarden in Willemskazerne te 

Arnhem van Hoynck van Papendrecht.  
(3) Een actieve conservering moet plaatsvinden waarbij de opstuwingen in de verflaag worden 

gefixeerd, het oppervlakte vuil moet worden verwijderd en het ophangsysteem worden 
vervangen. De esthetische restauratie is momenteel niet nodig voor het behoud van het 
schilderij.  

(4) Er is aan onze huisrestaurateur een offerte gevraagd, maar nog niet gekregen. Geschatte kosten 
restauratie € 1000,-.  Afhankelijk van vervolg begroting (vide) besluiten of restauratie schilderij 
in 2021 of 2022 moet plaatsvinden. 
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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 2020 wordt wederom gevraagd een budget van  
€ 1000,- beschikbaar te stellen. Dit bedrag zal in de begroting worden opgenomen bij onvoorzien 
kosten. 

(2) In verband met het versnelde project van de vide (zie punt 5.a.) moet ook dit budget hiervoor in 
2020 worden aangewend. 
 

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 zal zeker weer een van de notebooks moeten worden vervangen. Kosten € 600,-. 
(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 € 250,-. 

(6) Aankleding, verbetering museum 
(a) Vide in museum 

Reserveren € 2000,-   voor materiaalkosten 
(b) Onderzoek naar isoleren van plafond kantoor en aula. Het plafond bestaat uitsluitend uit 

systeemplaten daarboven een grote ruimte tot aan dak. Het aanbrengen van een 
isolatiedeken zou al een grote verbetering zijn. Kosten nog onbekend. 

d. Bedrijfsvoering 
(1) Opleiding 

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

Conform afspraken jaarvergadering € 750,-. 
 

5. Begroting 2022 – 2024 
 

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

b. Verwervingen 
Schaalmodel Willemskazerne (2023) 
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 
 ’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. Kosten destijds € 2515,-. 

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

https://3dscaleworks.nl/
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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 2022-2024 zal zeker een van de notebooks moeten worden vervangen. Kosten € 600,- per 
jaar.  

(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 
(a) Vide in museum 

Reserveren €3000,- voor materiaalkosten (2022). 
 

d. Bedrijfsvoering 
(1) Opleiding 

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

(a) In 2023 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% - bij blikseminslag? 

(b) In 2024 onderzoek doen naar de mogelijkheid voor een sprinklerinstallatie. 
(3) Uitstapje vrijwilligers 

Conform afspraken jaarvergadering  € 750,- per jaar. 


