
JAARVERSLAG 2012 
 

 

A. Van de Voorzitter: 
 

 

INLEIDING 

Op grond van de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Stichting 

Regiments Collectie Technische Troepen (SRCTT) wordt een verslag uitgebracht over het 

kalenderjaar 2012. 
 
 

DE STICHTING Regiments Collectie Technische Troepen (SRCTT) 
 

 

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 verslagperiode 2012 was de samenstelling van het bestuur van de SRCTT als volgt: 
 

J.P.G. van der Meer lkol bd Voorzitter  } Dagelijks 

A.M. Lucas Luyckx kap bd Vice Voorzitter } Bestuur 

Ing. M.Th.G.M.J. Nieuwenhuys maj bd Secretaris } van de 

K.G. van Langeveld maj bd Penningmeester  } Stichting 

F.Ch. Geerling dhr Commissaris LTD, Veteranenzaken & 

Winkel 

D.A. Jansen lkol bd Commissaris Bibliotheek & Infrazaken 

Ing. C. de Graaff lkol bd Commissaris Registratie Materieel en 

foto`s 

 

Het bestuur is bijzonder verheugd dat bij de groep adviseurs de heer G.D. Klein Baltink is 

toegetreden als adviseur in Munitieaangelegenheden. 

De heer Klein Baltink is bekend als munitiespectialist bij TNO. 

 

 

Secretariaat: 
 

 

In deze verslagperiode is een extra grote hoeveelheid inkomende en uitgaande poststukken 

behandeld. 

Door de aansluiting op het internet met 2 eigen mailaccounts is de hoeveelheid post vanuit 

Defensie aanzienlijk toegenomen.  

 

Het merendeel daarvan betreft de wijziging in het Defensiebeleid ten aanzien van de 

Historische Collecties. 

Eind 2011 verviel de zogenaamde “Bijbel voor de Historische Collecties” uit 2003, geldig t/m 

2010. 

Daaruit vloeit extra regelgeving, extra vergaderingen, extra rapportages en wat dies meer zij 

voort. 

 

Daarnaast blijkt dat het vermelden op internet van de boekwerken in onze bibliotheek een 

toenemende stroom correspondentie genereert die resulteert in handen vol werk voor de 

secretaris, de penningmeester, de voorzitter en de bibliotheekregistrator. 

 

Dat onze bibliotheek voorziet in de behoefte van talloze technici in binnen- en buitenland, geeft 

weliswaar veel voldoening en redenen om door te gaan met het uitbreiden van de bibliotheek 

maar de nadelen zoals opslagruimte, registratie en administratie zijn alleen met voldoende 

middelen en vrijwilligers op te lossen.  

 

Het ruimteprobleem zal op den duur ons dwingen de bibliotheek met circa 60% te verkleinen. 

Deels is dat op te lossen door van alle titels slechts de laatste uitvoering te behouden (besparing 

circa 10%) en daarnaast de afstoting van die boekwerken waarnaar ofwel geen vraag is 

(civiel/populaire literatuur) ofwel door ons niet geleverd/verkocht mag worden (actuele 

wapensystemen enz). 

 

Het jaar 2012 werd in de bibliotheek afgesloten met de registratie van 20711 titels!! 

  



Aansturing Stichting en museumafdelingen 

 

Voor het Dagelijks Bestuur van de SRCTT is er geen moment rust. 

Het is een druk bedrijf geworden waarin het ‘vrijwillig deelnemen merendeels is omgezet tot 

een arbeidsperiode van gemiddeld circa 3 dagen in de week per persoon inclusief thuiswerk. 

 

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. 

 

Meldt U aan als vrijwilliger!! 
 

Tot ziens in 2013. 

 

 

Financiën: 
 

De reiskosten voor 2012 waren begroot op basis van die kosten in 2011 nl circa € 19.000. 

Door het vrijwillig minder declareren van reiskosten door de vrijwilligers is het jaar 2012 

afgesloten met een positief resultaat waardoor voor 2013 ondanks het inkrimpen van de 

bijdrage van MinDef een sluitende begroting inclusief bezuinigingen mogelijk werd. 

De winkelopbrengst en de donaties leverden samen 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 Collectie Technische Troepen 

verzoeken de jaarlijkse donatie vrijwillig met een minimum van € 12,00 over te maken. 

 

Algemeen: 
 

Alhoewel 2012 een redelijk gunstig jaar voor onze stichting en collectie betrof werd bij de 

afsluiting van het jaar de bedreiging vanwege de financiële crisis in 

Europa/Nederland/Defensie/Koninklijke Landmacht ook voor ons voorbestaan in de huidige 

vorm en opstelling zeer realistisch. 

Vanwege de nodige voorgenomen bezuinigingen bij het Commando Landstrijdkrachten (CLas) 

is miv oktober 2012 een werkgroep uit Staf CLas bezig met de inventarisatie van de diverse 

collecties verbonden aan de KL die het erfgoed en tradities bij de KL willen bewaren, beheren 

en in de loop der tijd uit te breiden. 

CLas heeft de kosten daarvan ingeschat en daaruit de conclusie getrokken dat er op de 

exploitatie van de erkende collecties structureel miv 2017 € 400.000 bezuinigd met worden. 

Dat kan onder meer bereikt worden door de niet erkende collecties voor 2017 uit de 

defensie/rijks gebouwen te laten verhuizen naar een onderkomen dat niet ten laste van CLas 

valt en anderzijds de erkende collecties te beperken in hun huidige infrastructuur zodat de totale 

vermindering van vloeroppervlak en vermindering van zoveel gebouwen opbrengt waardoor de 

exploitatiekosten bij Defensie Vastgoed Bedrijf (DVD) met € 400.000 verminderd. Daarvoor 

moet de huidige hoeveelheid Beschikbaar Vloer Oppervlak (BVO) met ca 15.000 m2 

verminderen. 

  



In aanmerking nemend dat de huidige 15 erkende collecties samen ca 38.000 m2 benutten, is 

dat een vermindering van circa 39%! Daar de meeste erkende KL-collecties gehuisvest zijn in 

beschermde Rijksmonumenten is daar weing te halen. De collecties van de regimenten en het 

korps van het Dienstvak van de Logistiek zitten in overtollige gebouwen (voormalige 

Verzamelplaats) of in CDC huidsvesting. 

De dreiging van het inleveren van gebouwen of vloeroppervlak bij de collecties van de B&T, 

TD en MA voor zover die onder de exploitatie van CLas vallen is dus zeer reëel en groot. 

Bij onze stichting moeten wij rekening houden met het verminderen van circa 1000 m2 wat een 

vermindering van 2 loodsen voor opslag van waardevolle historische voertuigen zal betekenen. 

Het resultaat daarvan laat zich raden! Afstoten/inleveren voertuigen en/of 

kwaliteitsachteruitgang door ruimteverlies en buitenopslag!! Het zal nog veel strijd en overleg 

kosten om uit deze bedreiging van onze mooie collectie nog enigszins presentabel te voorschijn 

te komen. 

 

KORTE KRONIEK VAN HOOGTEPUNTEN UIT HET JAAR 2012 

VAN DE STICHTING REGIMENTS COLLECTIE TECHNISCHE TROEPEN 

 

(Opm.:De kroniek 2012 is niet opgenomen in dit verslag maar  

separaat beschikbaar op de website) 

 

 

 

 

In 2012 waren wij 120 dagen open en daarbij een gemiddeld aantal bezoekers van ruim 20 

per dag. 

 

Gezien het aantal bezoekers zijn wij weer geslaagd in onze doelstelling om onze collectie 

vooral ook bij het locale publiek de zgn “Buren en bekenden” 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 2013/2014 van harte welkom heten 

 

 

U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

    Namens het bestuur van de SRCTT, 
 

    J.P.G. van der Meer 
  

    Voorzitter 

 

 

 


