D. Van de Secretaris:
Het goed bijhouden van de database van de gegevens van begunstigers, waaronder het
adressenbestand van de begunstigers, brengen wij ieder jaar weer onder Uw aandacht.
Om deze bestanden “up to date” te houden hebben wij Uw hulp hard nodig!!
Gaat U verhuizen of is er een andere reden die een wijziging in Uw gegevens
noodzakelijk maakt, laat U (of laat de familie) ons dit dan a.u.b. zo spoedig mogelijk
weten.
Hiermee wordt voorkomen dat ongewenste of mogelijk pijnlijke post U of Uw familie wordt
toegezonden maar vooral ook dat voor Uzelf bestemde post met b.v. uitnodigingen,
schenkingsbevestigingen als onbestelbare post onnodig wordt teruggezonden.
Bij voorbaat dank voor Uw hulp.

SCHENKINGEN 2012.
In het afgelopen verslagjaar 2012 ontving onze stichting weer veel schenkingen.
De kwaliteit van de geschonken artikelen was goed tot zeer goed. Herstellingen waren
nauwelijks nodig.
Duidelijk waarneembaar is dat in de brede populatie van voormalige TD`ers min of meer
gelijktijdig opruiming plaats vindt. Deze leeftijdsgroep ruimt, door kleiner te gaan wonen, veel
gelijksoortige artikelen in.
De collectie vaart daar wel bij. Uit het totale aanbod kan nu de beste kwaliteit gekozen worden.
Voor foto`s die de eigenaren nog niet willen missen is het maken van een scan een goede
oplossing gebleken. Na het maken van de scan waar de schenker zo nodig op kon wachten,
kunnen de foto`s of het album weer mee teruggenomen worden.
Algemene opmerking:
Probeer bij het overdragen van foto`s het “Wie, Wat, Waar, Wanneer” aan te geven en
eventueel het “Waarom”.
N.B. het aantal verschillende losse artikelen in een schenking was soms tientallen stuks.
Vanwege ruimtebeperkingen wordt volstaan met de belangrijkste vermeldingen per
schenker.
In 2012 zijn meer dan 725 artikelen geschonken aan de SRCTT door meer dan 65 donateurs
en overige geïnteresseerden (diverse personen schonken meerdere malen).
Om praktische reden is gekozen voor een korte omschrijving.

SCHENKINGEN 2012:
Behalve de diverse schenkingen van onze trouwe begunstigers die periodiek hun overtollige
boekwerken of militaire memorabilia opruimen en aan ons overdragen werd dit jaar
gekenmerkt door een aantal schenkingen afkomstig van bijzondere personen en een aantal
bijzondere artikelen die geschonken werden door relaties die regelmatig aan ons denken.
Alle schenkingen (ook die niet per artikel zijn genoemd) waren zeer welkom en zijn
beantwoord met een schriftelijke bedankspecificatie en waren zeer zeker van harte welkom.
(lijst schenkingen 2012 separaat beschikbaar op website)
In 2012 zijn meer dan 1000 artikelen geschonken aan de SRCTT.

Voor schenkingen wordt de volgende procedure toegepast om deze in de administratie van de
collectie op te nemen:
Na ontvangst van de goederen worden de goederen in een schenkingsovereenkomst
opgenomen en doet de gever afstand van de goederen. De secretaris registreert alle artikelen
en beschrijft deze in een schenkingslijst. Daar waar de schenking uit een groot aantal artikelen
bestaat wordt een uitdraai van de genummerde artikelen aan het schenkingsformulier gehecht
en een uitdraai wordt bij de artikelen gevoegd.
De schenkingen worden per kalenderjaar geregistreerd.
De boekwerken worden door de bibliotheekgroep gecontroleerd en geregistreerd.
Deze registratiegegevens van de bibliotheek worden door de secretaris in de schenkingslijst
verwerkt in een aparte kolom.
Alle overige goederen worden verder behandeld door de commissaris registratie materieel.
Hij controleert schenkingen op bruikbaarheid, maakt foto’s van elk geschonken artikel
bestemd voor de collectie en merkt dat artikel op de wijze zoals dat door de
Museumvereniging van geregistreerde musea is voorgeschreven.
Ook deze registratiegegevens worden in de schenkingslijst verwerkt. Ten slotte worden in het
z.g. ADLIB-systeem van alle artikelen, de omschrijving, het unieke nummer en de foto
opgenomen.
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