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1. Terugblik over het jaar 2020 

 
a. Algemeen 

Ook het museum van het Korps Rijdende Artillerie heeft in 2020 te maken gehad met COVID-19 
waardoor het museum zelfs twee perioden gesloten is geweest. In de eerste golf is het museum 
van 18 maart tot 29 juli dicht geweest. Door de gevorderde leeftijd van de vrijwilligers en de 
onbekendheid met het virus gaven de meeste vrijwilligers aan liever geen risico te lopen en thuis 
te blijven. Toch is er regelmatig gecontroleerd of alles nog in orde was met de collectie. Eind mei 
zijn enkele vrijwilligers weer aan de slag gegaan en op 29 juli konden bezoekers weer genieten 
van onze mooie collectie. Bij de tweede golf was op er op 21 oktober opnieuw aanleiding om het 
museum te sluiten voor bezoekers. Een aantal vrijwilligers ging gewoon binnen de normen door 
met werkzaamheden in het museum. 
Op 21 september heeft de langverwachte sleuteloverdracht voor ons nieuwe depot 
plaatsgevonden. Al die tijd heeft de collectie uit het oude depot elders opgeslagen gelegen. Het 
was in die periode moeilijk om onderhoud aan die collectie te plegen. Gelukkig kon worden 
begonnen met het inrichten van de depotruimte en daarna het inbrengen en uitpakken van de 
collectie. De bijdragen van Defensie blijven goed en worden zelfs uitgebreid voor het bouwen 
van de vide. Om die reden zijn de financiën van ons museum gezond en ziet de nabije toekomst 
er nog steeds goed uit. 
 

b. Stichtingsjaar 2020 

(1) Bij de stichtingsvergadering in 2020 is besloten de begroting genoemd in het vorige 
meerjarenplan 2020-2024 (versie 9-1-2020) goed te keuren met uitzondering van het project 
‘bouwen van een vide’. Hierbij is gekozen voor een besluitvorming later in het jaar nadat 
bekend is hoe e.e.a. financieel geregeld is. Daarnaast is een bedrag van € 4400 begroot om 
te bestemmen voor alle aspecten van de gehele bedrijfsvoering. Van dit bedrag is € 3300 
bestemd voor projecten. Uiteindelijk is van dit bedrag maar € 2593,16 uitgegeven (zie verder 
in pt 2 van dit meerjarenplan). Restauraties werden in 2020 niet uitgevoerd. 

(2) Over het algemeen zijn alle projecten in 2020 uitgevoerd. In 2020 heeft een verwerving van 
een boekwerk plaatsgevonden. Kosten € 128,35  deze kosten waren niet begroot. Het NAS 
project (begroting € 600) is niet doorgegaan. Er is een andere oplossing gevonden in de 
Windows-cloud waarbij de kosten gratis zijn (zie verderop in pt 2 van dit meerjarenplan). 

(3) Het vide project. Op 23 juli heeft het stichtingsbestuur besloten om door te gaan met het 

bouwen van een vide in het museum en daarnaast in te stemmen met de meerkosten voor 

het hout van € 1500 (begroting voor hout was € 7000). Het vervolg van dit meerjarige project 

wordt uitgebreid behandeld in de volgende punten. 
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2. Realisatie (evaluatie) begroting 2020 

 
a. Restauraties schilderijen 

In 2020 zijn geen restauraties uitgevoerd. Omdat er grote kosten verwacht worden voor de bouw 
van een vide in het museum en er geen dringende reden (schade aan de schilderijen) waren is de 
restauratie doorgeschoven naar 2021. 
 

b. Verwervingen 

In 2020 is een gaaf boekwerk uit 1842 van de bibliotheek Regiment Rijdende Artillerie met 
bijzondere omslag aan de collectie toegevoegd. De kosten hiervoor waren € 128,35. 
 

c. Projecten 

(1) ICT Notebook 
(a) In 2020 is besloten om géén notebook aan te schaffen. 

(2) ICT NAS 

(a) In 2020 zou het museum een Network Attached Storage (NAS) opslagmedium 
aanschaffen en installeren. Gekozen werd voor de aanschaf van één NAS om alvast 
een start te maken. In de begroting was hiervoor € 600 gereserveerd. 

(b) Gedurende het jaar werd de opstart aanvankelijk verstoord door de komst van het 
Corona virus. Tijdens gesprekken met SgtI Callendar van C2Ost van de Afdeling in juni 
werd opnieuw gekeken naar de kosten. Het aanhouden van een internetwerk van KPN 
kost het museum jaarlijks € 726 terwijl het inmiddels aanwezige Defensienetwerk 
gratis is. Opnieuw werden de mogelijkheden en kosten van een Cloud onderzocht. Er 
was een mogelijkheid bij Microsoft om als non-profit organisatie geaccepteerd te 
worden waardoor een opslag van 1TB per persoon op de Windows-Cloud te verkrijgen 
voor 10 personen gratis is. Daarbij werd een gratis office 365 pakket aangeboden. 

(c) De voor- en nadelen hiervan zijn besproken met diverse leden van het 
stichtingsbestuur. Besloten is om het werken met de Cloud uit te gaan proberen. 
Hierdoor is in 2020 de begrootte € 600 niet uitgegeven en wordt nu ook jaarlijks een 
bedrag van € 726 (uit de vaste lasten) uitgespaard. 

(d) Inmiddels wordt er 4 maanden in een experimentele fase gewerkt met de cloud. Op 

technisch gebied is alles oké, het werken door de vrijwilligers op de cloud kan nog 

beter. Ook staan er al veel bestanden op de cloud die allemaal veilig met back-up 

worden bewaard. 

(3) Verlichting expositie  
In 2020 is de laatste hand gelegd aan de Ledverlichting, kosten € 56,45. 

(4) Klimaatbeheersing Depot 
Pas eind 2020 heeft de verhuizing naar het nieuwe depot plaatsgevonden en is nog niet 
afgerond. Tot op dit moment zijn er nog geen kosten geweest voor de verhuizing en de 
inrichting. 

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

i In 2019 is een delegatie van RVB 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. Daarvoor is eind 2019 contact geweest met de Genie en 
is een materieellijst voor de groothandel opgemaakt van € 7200 voor de aankoop 
van hout en € 2000 voor elektra. 
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De opstart werd medio 2020 vertraagd door de eis van defensie (Rijks Vastgoed 
Bedrijf - RVB) in mei om inzage te hebben in de officiële bouwtekeningen alvorens 
een bouwvergunning af te geven. Deze bouwtekeningen moesten nog door de 
Genie gemaakt worden. Pas in juli kon het materiaal verworven worden. Daar 
kwamen dan ook nog eens alle beperkingen van het Corona virus bij. 
Begin oktober zijn de bouwtekeningen namens CCKL naar de RVB verstuurd. Door 
al deze tegenslagen moest ook de planning van de Genie worden aangepast 
waardoor de aanvang van de bouw pas in 2021 zal plaatsvinden. 

ii In 2020 zijn kosten gemaakt voor het materiaal. Daarbij bleek dat het geplande 
grenenhout veel noesten en scheuren had. Door de adviseur van de Genie werd 
aanbevolen het kwalitatief betere ‘Yellow Pine’ te nemen. Dit zou dan wel leiden 
tot een overschrijding van € 1500. Binnen het bestuur is besloten hiervoor te 
kiezen. Door zelf voor het transport en opslag te zorgen kon er nog op de prijs 
worden bespaard. De uiteindelijke totale waren kosten € 7504,15 (hout en 
elektra). Het hout ligt nu in opslag bij de leverancier ‘Fijnhout Drente’ in Nieuw 
Amsterdam. Het (militaire) transport heeft nog niet plaatsgevonden. 

iii Door de actieve fondsenwerving kan er wel inmiddels een bedrag van € 5738,20 

(€ 5000 hout en € 738,20 elektra) van defensie (Traditie, CCKL) van de totale 

kosten worden afgetrokken. Het gevolg daarvan is dat het museum tot nog toe 

voor de vide daadwerkelijk € 1765,95 heeft uitgegeven. 

iv Op dit moment is er nog geen bouwvergunning afgegeven. 

(b) Glazen afdekplaat voor uniformen vitrine in de expositieruimte 
Een glasplaat zou de vitrine afsluiten en daarmee ook het stoffig worden van de 
uniformen voorkomen. Begroot voor € 2000. De glasplaten zijn begin 2020 
gemonteerd. Kosten € 1996,96.  

(c) Kantinetafel 
De tafel is inmiddels in de aula in gebruik genomen. Geen kosten voor het museum. 
  

d. Bedrijfsvoering 
(1) Opleiding 

In 2020 was een bedrag van € 600,- begroot voor opleiding van nieuwe vrijwilligers. Twee 
vrijwilligers hadden zich aangemeld voor de cursus onderhoud en preservering. De cursus 
kosten van totaal € 411,40 zijn inmiddels betaald. Door het corona virus kon de cursus in 
het vierde kwartaal niet plaatsvinden en is doorgeschoven naar 2021. 

(2) Uitstapje vrijwilligers 
In 2020 is er mede door het corona virus géén vrijwilligerslunch georganiseerd.  
 

3. Begroting 2021 

 
a. Restauraties schilderijen 

(1) In 2018 is er een controle uitgevoerd bij 29 schilderijen in de expositieruimte. Hiervan is 

een conditierapport opgemaakt. De noodzakelijke werkzaamheden voor het behoud van 

de schilderijen is inmiddels uitgevoerd. De volgende stap zijn de minder dringende maar 

op termijn wel noodzakelijke behandelingen uit te voeren. Hiervoor is een prioriteitenlijst 

opgemaakt. 

(2) In 2020 is besloten een jaar geen restauraties uit te voeren. 
(3) Voor 2021 staat het schilderij nr. V0029, Drenken van paarden in Willemskazerne te 

Arnhem van Hoynck van Papendrecht op de lijst. Dit schilderij is vorig jaar doorgeschoven 
naar dit jaar.  
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(4) Het schilderij heeft in de verflaag oude retouches, overschilderingen, opstuwingen en 
verfverlies. Daarnaast bevat de vernislaag (die erg dik is) krassen en craquelures. Ook de 
lijst moet gereinigd worden en het ophangsysteem vernieuwd. 

(5) De actieve conservering (is noodzakelijk) staat op de offerte voor € 685,77 en met de 
esthetische conservering erbij wordt dat € 1758,13.  

(6) Dit is een van onze meest waardevolle schilderijen. Het voorstel is te kiezen voor de 
Esthetische verbetering dit verbetert het aanzien van het schilderij aanzienlijk en 
voorkomt hinderlijke schitteringen. De kosten om later de Esthetische conservering te 
doen zullen hoger uitvallen dan nu samen met de noodzakelijke conservering. Voorstel is 
te gaan voor esthetische conservering.  
 

b. Restauratie bronzen rijder te paard in de hal 
Dit beeld heeft een aantal beschadigingen en er ontbreken onderdelen. Mevrouw Meddeler 
(heeft ook restauratie een sabel gedaan) wil het beeld wel restaureren. Kosten € 500. 
 

c. 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 2021 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 project van de vide moet mogelijk een bedrag van € 500 (onvoorzien) 
uit dit budget in 2021 hiervoor worden aangewend. 
 

d.  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 2021 moet één notebook (meer dan 8 jaar oud) worden vervangen. In de begroting 
moet hiervoor een bedrag van € 600,-  worden opgenomen. 

(2) 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) 
ii Afwachten tot verhuizing in 2021 is afgerond.  
iii Voor 2021 nog geen kosten voorzien. 

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

i Zie ook punt 2.c.(5)(a) 
ii Er is in 2020 een start gemaakt met de aanbesteding. Ook zijn er kosten gemaakt 

voor de aanschaf van materiaal. Het wachten is op een bouwvergunning. 
(b) Eind mei 2021 in week 21 en 22 (23 mei t/m 3 juni, Pinksteren) zal naar verwachting 

worden aangevangen met de bouw. Hiervoor zijn nog extra kosten voor kleinhout 
voor de afwerking, verf, beits, vloerbedekking, elektra en lijm, schroeven en overig 
klein materiaal. Voorstel om hiervoor kosten € 3000 in de begroting op te nemen. 
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(c) Een uitgebreide en gedetailleerde raming van deze kosten is opgesteld. 
De totale kosten komen uit op € 3887,15. In dit bedrag is wel 2x een stelpost diverse 
van € 500 opgenomen (een voor beitels, messen en frezen en een voor elektra)  
 

e. Bedrijfsvoering 
(1) Opleiding 

In 2020 is door de Corona maatregelen niemand op cursus geweest. Maar twee 
vrijwilligers hebben betaald en staan op de lijst. Indien mogelijk in 2021 is het daarnaast 
nog steeds nodig om cursussen in te halen daarom begroting van € 900. 

(2) Uitstapje vrijwilligers 

Conform afspraken Jaarvergadering € 500,- 
 

f. Totale kosten 
(1) Restauraties en Verwervingen 

Totaal € 3258,13 waarbij is inbegrepen de € 1000 die op de begroting van de 
penningmeester als onvoorzien is opgenomen. 

(2) Projecten 
Totaal € 3600 waarbij inbegrepen de vide. 

(3) Bedrijfsvoering 
Totaal € 1400 

(4) Totale kosten begroting 2021 
Totaal € 8258,13 afgerond bedrag:  Totaal € 8300 

 

4. Begroting 2022 
 

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

conservering en in prioriteitsvolgorde aangegeven. 
(2) Het volgende schilderij dat aan de beurt is nr. V0241, Rijdende Artillerie op de Leusderheide 

van kunstenaar Van Rappard. 

(3) Een actieve conservering moet plaatsvinden waarbij de verflaag moet worden gefixeerd, 

het oppervlakte vuil moet worden verwijderd en het ophangsysteem worden vervangen. 

De esthetische restauratie is 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,-.   

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 2022 wordt wederom gevraagd een budget van  
€ 1000,- beschikbaar te stellen.  

(2) Dit bedrag zal in de begroting worden opgenomen bij onvoorzien kosten. 
c. Projecten 

(1) ICT project interactieve presentatie (TV-wand). Het voorstel is dit project te schrappen uit 
het meerjarenplan. 

(2) ICT Notebook 
In 2022 zal weer een van de notebooks moeten worden vervangen. Kosten € 600,-. 

(3) Invoer ondersteuning rondleiding en presentatie. Geen plannen. 
(4) Digitalisering van de collectie 

Doorgaan met digitalisering. Onverwachte kosten van deze digitalisering € 250,-. 
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(5) Aankleding, verbetering museum 
(a) Afwerken Vide in museum 

Reserveren € 500,-   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 2023 – 2025 
 

a. Restauraties 

Zie opmerking voorgaand jaar reservering minimaal € 1000 (een schilderij). 
b. Verwervingen 

(1) 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. Het voorstel is om ook dit 
project te schrappen uit het meerjarenplan. Reden: geld en ruimtegebrek. 

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 2023-2025 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) ... 

d. Bedrijfsvoering 
(1) Opleiding 

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

(a) In 2024 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. 


