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Inleiding
De herinrichting van het museale bestel van Defensie was in 2014 afgerond. Daarbij zijn
vijf militaire musea ondergebracht in de nieuwe Stichting Defensiemusea. In 2015 heeft
deze stichting het predicaat “koninklijk” ontvangen en gaat verder onder de naam
Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD).

Bij deze herinrichting zijn het Legermuseum en het Militaire Luchtvaart Museum fysiek
samengevoegd tot het Nationaal Militair Museum (NMM) te Soest. Het NMM is op 11
december 2014 feestelijk geopend door Zijne Majesteit de Koning. Gedurende het jaar
2015 heeft het NMM meer dan 500.000 bezoekers getrokken.

Stichting Vrienden Nationaal Militair Museum
De samenvoeging van het Legermuseum en Militair Luchtvaart Museum was aanleiding
om ook de vriendenstichtingen samen te laten gaan. Op 14 november 2015 is de
Stichting Vrienden Nationaal Militair Museum (SVNMM) opgericht met de volgende
doelstelling:
De SVNMM heeft statutair tot doel steun te verlenen aan het NMM, het in stand
houden en, indien mogelijk, ook uitbreiden van de collectie van het NMM, en de
kennis van en over het NMM te bevorderen.
Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft in 2015 prioriteit gegeven aan het tot leven brengen van de nieuwe
vriendenstichting, met overname van de relevante zaken van haar voorlopers. Dit vroeg
om het opschonen van de vriendenadministratie, op orde brengen van de financiën en
een volledig nieuwe communicatie via website en periodiek. In 2015 is de website live
gegaan, is er een redactie voor het NMMagazine samengesteld en zijn de eerste drie
periodieken verschenen. Verheugend is het feit dat de firma Fabrique uit Amsterdam
ons de huisstijl voor alle communicatiemiddelen cadeau heeft gedaan. Daarmee kon een
snelle start worden gerealiseerd.
Voor de giften aan de collectie van het NMM is in 2015 een pas op de plaats gemaakt,
zowel om het NMM in het eerste jaar de ruimte te geven als om onze financiën op orde
te brengen. Daarbij speelde ook mee dat er in 2014 nog substantiële donaties aan het
NMM zijn gedaan.
Tot slot heeft het bestuur zich ingespannen om de toegang voor de vrienden gratis te
laten blijven. Wij zijn verheugd dat die afspraak voor 2016 is gemaakt met de
KSD/NMM.
Vergaderfrequentie bestuur SVNMM
Het bestuur van de SVNMM heeft in 2015 elf keer vergaderd waarvan vier keer in het
NMM. Na afloop van de vergaderingen in het NMM werd het bestuur bijgepraat door de
directeur NMM.

Informatieoverdracht naar de Vrienden
Om de Vrienden op de hoogte te houden van wat er leeft in het NMM hebben zij drie
keer het NMMagazine ontvangen en voorzag de in ontwikkeling zijnde website van de
SVNMM zoveel mogelijk in de nieuwsvoorziening.
2015 stond in het teken van de volledig nieuwe start van de communicatie. Dankzij de
inspanningen van met name de nieuwe redactieleden en de nieuwe hoofdredacteur
kreeg het NMMagazine zijn vorm met een nieuwe formule (periodiek en website
geïntegreerd) een nieuwe huisstijl en nieuwe opmaak en een aantrekkelijk inhoud. De
website is live en wordt verder geactualiseerd.

Activiteiten voor de Vrienden in 2015
In 2015 zijn er twee vriendendagen gehouden in het NMM; op 6 juni en op 14 november.
De vriendendag van 6 juni bestond uit lezingen. Dr. Louis Sloos sprak over de Standaard
van het 1ste Regiment Huzaren uit het Koninkrijk Holland (1807) welke aankoop in 2014
gefinancierd is door de SVNMM. Dr. Quirijn van der Vegt sprak over de opbouw van de
Nederlandse Luchtstrijdkrachten 1945-1973. Daarnaast heeft mevrouw Hedwig Saam,
directeur NMM de aanwezige Vrienden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het
NMM. Er namen circa 140 Vrienden deel aan deze dag.

Op de vriendendag van 14 november kregen de Vrienden een inkijkje achter de
schermen van het NMM en overhandigden familieleden van de helaas in 2015 overleden
oud-voorzitter SVLM mr. Gijs Scholtens een legaat aan de Vrienden en zijn
onderscheidingen aan het NMM. Drs. D. Staat besteedde daarna aandacht aan de
voorwaarden voor het doen van Schenkingen aan het NMM. Na dit programma in het
auditorium konden het Depot en het museum worden bezocht en ook de educatieve
tentoonstelling van De klas van 45. Helaas kregen door de overweldigende belangstelling
en de beschikbare ruimte (verordening van de brandweer) niet alle geïnteresseerden op
deze dag de kans De klas van 45 te bezoeken. Zowel het depot als de educatieve
tentoonstelling zijn normaal niet voor het publiek geopend. Circa 230 Vrienden hebben
op deze dag acte de presence gegeven.
Schenkingen
Er zijn in 2015 geen schenkingen aan het NMM gedaan.
Legaten
De SVNMM ontving in 2015 een legaat van € 10.000
Financiën
Aan donaties werd in 2015 € 37.800 ontvangen.

Donateurs
De SVNMM had op 31 december 2015: 1592 donateurs.
Vermogen
Het vermogen van de SVNMM was eind 2015 € 83.836.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de SVNMM bestond op 31 december 2015 uit:
Voorzitter:
Th. Ent
Vicevoorzitter:
F. Groen
Secretaris:
drs. J.A. van Vels- van Dongen
Penningmeester:
drs. E. J. Remkes
Lid:
drs. S.P.M. Willems
Lid:
drs. W. F. Visée
Lid:
E.P. Vonk.

Ondersteuning
Chef de bureau, R. Budèl, ondersteunt de administratieve en financiële werkzaamheden
van de SVNMM.
Redactie

De redactie van het Magazine bestond op 31 december 2015 uit:
W. Boogaard, hoofdredacteur
S. Maaskant, redacteur
R. Koot, eindredacteur
E. Vonk, redacteur
S. Willems, redacteur
J. Klaphake (NMM) verzorgde de website.
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