JAARVERSLAG 2010/2011
A. Van de Voorzitter:
INLEIDING
Op grond van de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Regiments
Verzameling Technische Troepen (SRVTT) wordt een verslag uitgebracht over de kalenderjaren 2010 en
2011.

DE STICHTING Regiments Verzameling Technische Troepen (SRVTT)
Doelstelling van de Stichting
De stichting heeft tot doel:
- a. Het instandhouden van een museale collectie waarin onder meer de geschiedkundige collectie van het
Regiment Technische Troepen (RTT) van de Koninklijke Landmacht vanaf het ontstaan te Congleton in
Engeland op 20 maart 1941;
- b. Het bijeenbrengen, bewaren, conserveren, en aan het publiek tentoonstellen van uitrustingsstukken,
materieel, werktuigen, boeken, platen, schilderijen, foto's, en andere voorwerpen of geschriften, betrekking
hebbende op de geschiedenis of verband houdende met de taken en de uitvoering daarvan door de
voormalige en huidige eenheden van het Regiment Technische Troepen;
- c. Het bevorderen van studie over de geschiedenis van het voormalige Dienstvak van de Technische Dienst
en in het bijzonder van de voormalige en huidige organieke eenheden van het Regiment Technische Troepen
en van het aan haar zorgen toevertrouwde materieel;
- d. Het uitgeven (ook buiten eigen kring), het bijdragen aan en het bevorderen van publicaties over de
voormalige Technische Dienst en in het bijzonder over het Regiment Technische Troepen en de voormalige
en huidige eenheden daarvan;
- e. Het bijdragen aan de traditiehandhaving bij het Regiment Technische Troepen.
Bestuur
In de verslagperiode2010/2011 was de samenstelling van het bestuur van de SRVTT als volgt:
J.P.G. van der Meer
A.M. Lucas Luyckx
Ing. M.Th.G.M.J. Nieuwenhuys
K.G. van Langeveld
F.Ch. Geerling
D.A. Jansen
Ing. C. de Graaff
W.J. Oosting
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Voorzitter
} Dagelijks Bestuur
Vice Voorzitter
} van de Stichting
Secretaris
}
Penningmeester
}
Commissaris LTD, Veteranenzaken & Winkel
Commissaris Bibliotheek & Infrazaken
Commissaris Registratie Materieel en foto`s
t/m 19 mei 2011 Commissaris Restauratie & Onderhoud
Groot Materieel; daarna waarneming door J.J. Hijwegen.

Secretariaat
In deze verslagperiode zijn ruim 1100 inkomende en uitgaande poststukken behandeld. Door aansluiting op
het Internet met 2 eigen mailaccounts is de hoeveelheid post aanzienlijk toegenomen. Daarnaast blijkt dat het
vermelden op Internet van de boekwerken in onze bibliotheek een extra stroom correspondentie genereert die
resulteert in handen vol werk voor de secretaris, de penningmeester, de voorzitter en de bibliotheek
registrator. Dat onze bibliotheek voorziet in de behoefte van talloze technici uit binnen- en buitenland
(Jordanië, USA, Australië, Engeland, België, Duitsland en Zuid-Afrika enz), schept ruime voldoening om
hiermee door te gaan en de inventaris uit te breiden.
Op een totaal aantal werkdagen van een kleine 150 dagen per jaar voor het dagelijks bestuur en bibliotheek is
dat alleen al een full time werklast. Veel werk moet daarnaast mee naar huis worden genomen of wordt
uitgesteld.

Voor het Dagelijks Bestuur van de SRVTT is er geen moment rust.
Daarnaast dienen ook nog individuele bezoekers en groepen ontvangen en rond geleid te worden, de winkel
draaiend gehouden te worden en de dagelijkse diensten uitgevoerd te worden. Enz enz.
Het bestuur zoekt daarom dringend naar uitbreiding van het aantal bestuursleden en medewerkers!!
U wordt van harte uitgenodigd deze boeiende taken met ons uit te voeren.
Meld U aan als vrijwilliger!!
Tot ziens in 2012

Financiën
Het jaar 2010 was helaas het laatste jaar waarin wij van Defensie ondersteuning ontvingen om bij te dragen in
de kosten van onderhoud van de inrichting van de collectie, de expositieruimte, het gebouw, de collectie en
personele lasten van bestuur en medewerkers.
Bovendien werd het onderhoud van het materieel beperkt tot een bijdrage in de reservedelen voor zover in
voorraad bij de KL. Daar de historische voertuigen reeds lang uit de bewapening zijn, is er praktisch niets
meer van in voorraad en kost het onderhoud handen vol geld.
Daarom zijn wij dankbaar een groot aantal bijdragen van begunstigers mogen ontvangen.
Bovendien waren daar enkele honderden bij van boven de minimum bijdrage. Daardoor was het de stichting
dit jaar nog mogelijk om noodzakelijk onderhoud te laten uitvoeren, kantoorartikelen en onderhoudsmateriaal
aan te schaffen, bijzondere werken uit te besteden (inlijsten van bijzondere platen, herstel van buitendeuren,
aanbrengen extra invaliden toilet).
De aanschaf van een historisch voertuig, een Scamell takau kon helaas vanwege de bezuinigingen niet
doorgaan. Het voertuig verkeerde in en zeer slechte staat van onderhoud en kon hooguit tegen hoge kosten
uiterlijk “museabel” gemaakt worden na circa 2 jaar restaureren. Die investering van zoveel kosten en
manuren zouden dan nog slechts een “ornament” opleveren, waarop van de aanschaf werd afgezien.
Door de winkelopbrengst en de donaties leverden samen bijna genoeg op om het boekjaar zonder verlies af te
sluiten met dank aan alle begunstigers en zeker ook aan onze zorgvuldige penningmeester!
Om verder interen te voorkomen en investeringen in de toekomst toch mogelijk te laten blijven, zal de
penningmeester de Vrienden en Begunstigers van onze Technische Troepen Collectie verzoeken de jaarlijkse
donatie vrijwillig met een minimum van € 15,00 over te maken.
KORTE KRONIEK VAN HOOGTEPUNTEN UIT HET MUSEUMJAAR 2010
VAN DE STICHTING HISTORISCHE COLLECTIE REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN
Zie separaat pdf-bestand, Info archief 2011.
KORTE KRONIEK VAN HOOGTEPUNTEN UIT HET MUSEUMJAAR 2011
VAN DE STICHTING HISTORISCHE COLLECTIE REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN
Zie separaat pdf-bestand, Info archief 2012.
Het aantal geregistreerde titels in de bibliotheek is gegroeid naar meer dan 18.500! en groeit nog steeds.
In 2011 waren wij 150 dagen open en daarbij een gemiddeld aantal bezoekers van bijna 20 per dag.
Gezien het aantal bezoekers zijn wij weer geslaagd in onze doelstelling om onze verzameling vooral ook bij
het locale publiek onder de aandacht te brengen.
Het IS volgens alle bezoekers gewoon een mooi museum met een indrukwekkende collectie in een mooi
museumpark.
Samen met de andere Historische Collecties van de Logistieke Dienst hebben wij een druk bezocht en
goedlopend, boeiend bedrijf waarin wij U in 2012 van harte welkom heten
U bent van harte welkom!
Namens het bestuur van de SRVTT,
J.P.G. van der Meer
Voorzitter

De Kromhoutkazerne te Utrecht in de fase van de nieuwbouw omstreeks augustus 2010.

