JAARVERSLAG 2009
INLEIDING
Ingevolge de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Regimentsverzameling Technische Troepen (SRVTT) wordt een jaarverslag uitgebracht over het kalenderjaar 2009.

DE STICHTING RVTT (SRVTT)
Doelstelling van de Stichting
De stichting heeft tot doel:
- a. Het instandhouden van een museale collectie waarin onder meer de geschiedkundige verzameling van
het Regiment Technische Troepen (RTT) van de Koninklijke Landmacht vanaf het ontstaan 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) dan wel in voorkomend geval het bijdragen aan of bevorderen
van publicaties betreffende 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.
Het bestuur
In het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur van de SRCTT als volgt:
J.P.G. van der Meer
A.M. Lucas Luyckx
Ing. M.Th.G.M.J. Nieuwenhuys
A. van Noord
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 } tot 20 april 2009
Penningmeester } vanaf 20 april 2009
Commissaris Veteranenzaken & Winkel
Commissaris Bibliotheek & Infrazaken
Commissaris Registratie Materieel
Commissaris Restauratie Groot Materieel

Secretariaat
In het verslagjaar zijn ruim 500 inkomende en uitgaande poststukken behandeld. Op een totaal aantal
werkdagen van 150 per jaar voor de secretaris, penningmeester en voorzitter is dat een full time werklast.
Het is tegenwoordig een defensiebedrijf geworden met alle regelgevingen, rapportages en wat dies meer zij
welke daaraan verbonden zijn.
Als daarbij in aanmerking wordt genomen dat dit in krap 40 weken door het Dagelijks Bestuur van de
SRVTT verwerkt moeten worden, dan is het duidelijk dat er geen moment rust is. Daarnaast dient ook nog
de individuele bezoeker ontvangen te worden, groepen rond geleid te worden de winkel draaiend gehouden
te worden, 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 2010 en 2011

Financiën
De ondersteuning door defensie om bij te dragen in de kosten van onderhoud materiaal, inrichting van de
collectie en de collectie/ruimten en personele lasten van bestuur en medewerkers was helaas minder dan
andere jaren. Bovendien werd het onderhoud beperkt tot het eventueel herstellen van het dak als dat zou
lekken. overig klein onderhoud moest de stichting zelf (laten) uitvoeren.
Daarom was het te meer verheugend dat een groot aantal bijdragen van begunstigers werd ontvangen.
Bovendien waren daar enkele honderden bij van boven de minimum bijdrage. Daardoor was het de
stichting mogelijk om noodzakelijk onderhoud te laten uitvoeren, kantoorartikelen en onderhoudsmateriaal
aan te schaffen, , bijzondere werken uit te besteden (inlijsten van bijzondere platen) en historisch materieel
aan te schaffen.
Mede door de winkelopbrengst kon het boekjaar (tevens kalenderjaar) daarom toch zonder verlies
afgesloten worden met dank aan alle begunstigers en zeker ook aan onze zorgvuldige penningmeesters!

KORTE KRONIEK VAN HOOGTEPUNTEN UIT HET MUSEUMJAAR 2009
VAN DE
STICHTING REGIMENTSCOLLECTIE TECHNISCHE TROEPEN
Januari 2009
5

Het bestuur en medewerkers van het Museum Regiment Technische Troepen houden een
Nieuwjaarsbijeenkomst (NB 4 enthousiaste medewerkers van de bibliotheek hadden dat reeds op
2 januari 2009
gedaan. Het bestuur wenst alle zieke medewerkers van harte beterschap toe.
Het bestuur van de SRVTT wenst al haar begunstigers, medewerkers en gerelateerde
Defensiemusea een voorspoedig en gezond 2009.

6

Bestuursvergadering SRVTT

9

Bij DMO in Den Haag wordt een PRB Leo I aangevraagd voor de collectie bergingsvoertuigen.
Het antwoord geeft hoop.

12

Met behulp van de timmerman van 310 Hrstcie uit
Nieuw Milligen wordt de verbouwing gestart van
de grote zaal van het museum.
Het doel is om voor de voormalige en huidige
TD-eenheden een eigen hoek te scheppen met een
of meer vitrines en fotowanden om de
bijzonderheden van deze eenheden te exposeren.
Enkele eenheden hebben steun toegezegd om “Hun
Hoek” in te richten.

14

Bezoek van de Commissie Collectie van de
Traditiecommissie Koninklijke Landmacht.
Het Defensie Museaal Beleid 2009 werd besproken.

Februari 2009
11

Door het Defensie Munitie Bedrijf Afdeling Beproevingen uit `t Harde worden 2 compleet
gerestaureerde machines teruggebracht.
De machines zijn afkomstig van de voormalige afdeling Beproeving Klein Kaliber Wapens en
Munitie die gevestigd was op het voormalige terrein van het complex Hembrug.

25

Het bestuur vergaderd samen met het bestuur van de Vereniging Verzamelingen Logistieke Dienst
(B&T – ex INT & AAT – GNK, MA en TD), de VVLM.

Maart 2009
21

Het museum krijgt bezoek van een vereniging tractor verzamelaars.
Een colonne van ruim 60 tractoren komt bij het museumpark binnen en verzamelt zich op het
voorterrein.
Na het gebruik van (eigen) lunch en museumkoffie wordt er 2 uur rondgeleid in de diverse zalen
en hallen.
Het bezoek is opgetogen over de TD-collectie en kondigt aan een ander jaar terug te komen.

April 2009
4 en

Op 4 en 5 april doet ons museum mee met de Nationale Museumdagen. 5 Beide dagen wordt ons
museum bezocht door veel publiek dat voor het eerst attent is gemaakt op zo`n mooie collectie
vlak bij hen in de buurt.
In totaal komen die 2 dagen meer dan 100 bezoekers langs.

6

Door 310 Hrstcie wordt de geheel opgeknapte historische Brandweerauto (Voormalige YA 126
“Weapons Carrier”) afgeleverd.
Dit voertuig is afkomstig van de voormalige 569 TDHrstwkpl uit Dongen en is door de laatste
beheerder uit complex Mariahout aan ons overgedragen.

9

De heren J. Bloemendaal en J.P.G. van der Meer vertrekken om 05.30 uur met een YB 626 uit de
TD-collectie onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee naar Lelystad.
Daar wordt om 06.45 de kolonel Aart Kuil uit zijn bed gebeld en per YB 626 “ontvoerd” via
onze restauratiewerkplaats onder leiding van Willem Oosting in Nieuw Milligen, naar ons
museum in Soesterberg, ter gelegenheid van zijn komende dienstverlating.
De stunt is een idee van Staf 1 Logbrig waar Aart op dat moment plaatsvervangend commandant
is.
In Soesterberg wordt hij ontvangen door 20 oud collegae die hem daarmee een leuke verrassing
bezorgen.

22

Tot grote schrik van bestuur en alle medewerkers moet onze penningmeester sinds 18.01.1988 de
heer Arie van Noord helaas aftreden vanwege ernstige ziekte waar voorshands door de medische
staf van het UMC geen verbetering in wordt verwacht.
Onze adviseur die zeer onlangs post actief werd, de heer Cor van Langeveld, neemt met groot
enthousiasme de functie van penningmeester en beheerder begunstigerbestand van hem over.

Arie van Noord penm 1988-2009

Cor van Langeveld penm per 01.04.2009

Wij wensten Arie en Riet van Noord veel sterkte met de komend chemobehandelingen.
Mei 2009
6

Bestuursvergadering.
Luitenant-kolonel P.J. van Broekhoven komt met een delegatie van 43 Hrstcie en burgers van het
Provinciaal Reconstructie Team (PRT -08) Uruzgan op bezoek.
Zijn eenheid wordt aangewezen om een in te steunen en verzoekt daarom om de historische
alarmbel van 43 Hrstcie daar mee naar toe te mogen nemen als dagelijkse uiting voor zijn
personeel van een band met Nederland. Het bestuur van de SRVTT stemt in mijn zijn verzoek.
Een ceremoniële overdracht in bijzijn van het PRT vindt plaats waarna het team een rondleiding
door het museum krijgt

20

De jaarvergadering van de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht op de vliegbasis
Soesterberg wordt door de voorzitter namens de SRVTT bijgewoond.
Nieuwe doelstellingen voor de korps-en regimentsverzamelingen worden toegelicht door de
voorzitter TCKL bgen Mr J.S. van Duurling.

22

Van onze oud-penningmeester de heer A. van Noord komt bericht dat de kuur voor de
behandeling van zijn ziekte positief
resultaat heeft.

Juni 2009
3
Ons museum doet mee aan de exposities
van
de
Landmacht
tijdens
de
open
Landmachtdagen op 5, 6 en 7 juni in de Bernard
kazerne te Amersfoort.
Het publiek stroomt in grote aantallen toe en onze
bergingsvoertuigen krijgen veel bekijks.
10

Bestuursvergadering SRVTT.

24

Het museum krijgt bezoek van een klas KMA-cadetten van de Technische Dienst die bij het
OTCLOG hun opleiding tot officier afronden met het behalen van het brevet voor VTO cursus.

Juli 2009
3

Bestuursvergadering SRVTT.

6

Bestuursvergadering VVLM.

10

`s Middags komt een opleidingsgroep PV/SV OO`n en PV Off`n van Log B&T/TD 2 uur op
bezoek in het museum.
Deze bezoeken staan thans in het docentenrooster van het OTCLOG en vinden maandelijks plaats.
Bij de bezoekers bestaat grote belangstelling voor de collecties van B&T en TD en vooral voor het
optreden en materiaal uit het verleden.

Augustus 2009
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11

19

20

Door de SRVTT wordt een bijdrage geleverd aan een uit te geven boek over 150 jaar4 Kamp
Nieuw Milligen (1860-2010).
Het boek wordt samengesteld door een oud medewerker van de SRVTT en thans enthousiast
begunstiger van het museum de adjudant onder officier A.J. Diemers, vroeger werkzaam bij 570
Hrstwkpl te Nieuw Milligen waarover hij in 1984 reeds een boekwerkje heeft samengesteld: 25
Jaar 570 Herstel Werkplaats.
Onze voertuigdeskundige en onderhoudsmedewerker, de heer Jan. Bloemendaal wordt
gekatheteriseerd en gedotterd. De behandeling is gelukkig goed geslaagd en Jan gaat er weer tegen
aan, maar wel iets rustiger.
Vertegenwoordigers van de vereniging Artillerieofficieren verkennen het museum voor een
bezoek van hun verenigingsleden. Het museum valt zeer in de smaak van kol bd J. van Ballegooij
en het bezoek zal zeker plaats vinden.
Van DMO werd een Leo 1 tank ontvangen als ornament voor aantrekking van bezoekers

September 2009
7

Ons bestuurslid de heer F.Ch. Geerling neemt als Indiëveteraan (ex 10 IBW) deel aan de Indië
herdenking in Roermond

16

Een opleidingsgroep PV/SV OO`n en PV Off`n van Log B&T/TD komt op bezoek in het
museum.

20

In hal V16 van het museum vindt een huwelijks receptie plaats van een begunstiger van het
museum.
De receptie wordt van 11.00 tot 21.00 gehouden met een barbecue en een dansfeest.
Er komen 125 bezoekers uit Nederland, België, Suriname, Nederlandse Antillen, Amerika enz.
Meer dan 80 personen met kinderen bezoeken het museum.

30.

Het aantal medewerkers bij onze stichting wordt versterkt door het toetreden van de heer K.V.C.
Schoenmakers tot de groep onderhoud voertuigen en geschut. Hij is van huis uit een autotechnicus
en heeft onder meer gewerkt bij 14 Hrstcie en later in de burgermaatschappij.

Oktober 2009
6.

Herdenking in oorlogsomstandigheden overleden personeel dat werkzaam is geweest bij de
Technische Dienst zowel in Nederlands Indië, Indonesië, Korea en in de tegenwoordige
uitzendgebieden zoals Joegoslavië enz. Door het bestuur van de SRVTT wordt een bloemstuk bij
het monument geplaatst
`s Middags is er een TD - veteranen reünie en bezoek aan het museum

9

Een opleidingsgroep PV/SV OO`n en PV Off``n van Log B&T/TD van het OTCLOG komt op
bezoek in het museum.

10

De penningmeester Cor van Langeveld en Leo Slager van de bibliotheekregistratie schaffen voor
de stichting een nieuwe grote computer aan die in gebruik komt in de bibliotheek. De oude was te
klein voor het bibliotheek registratiebestand van bijna 20.000 files.

12

In de grote zaal voor exposeren vaan onderdelen wordt een 5-tons draaibank geplaatst in de stand
die de Artillerie Inrichting (AI) als oudste basiswerkplaats in 1940 weergeeft.
29 en Korpsdiner Onderofficieren
30
en officieren in Amersfoort.
Een nieuwe regimentsvlag wordt onthuld, waarvan een exemplaar in het museum wordt
opgeslagen.
30
`s-Morgens komt een opleidingsgroep PV/SV OO`n en PV Off``n van Log B&T/TD van het
OTCLOG op bezoek in het museum.
November 2009
4

Een bezoekersgroep van 15 personen uit Amersfoort bezoekt ons museum.

18

Een reüniegroep van de opleiding KMS-48 komt met 40 man op bezoek.

19

Bezoek van personeel van 310 Hrstcie.
Een groep van 80 personen komt het museum bezoeken

December 2009
4

laatste bestuursvergadering SRVTT

9

Bezoek aan het Museum van de Artillerie in het kader van uitruil expositie munitie.
Ons museum ontvangt een 105 mm granaat en een 25pndr granaat.
Een opleidingsgroep PV/SV OO`n en PV Off``n van Log B&T/TD van het OTCLOG komt op
bezoek in het museum.

11

Ons bestuurslid Felix Geerling heeft een operatie ondergaan waarbij hij een nieuwe knie heeft
gekregen. Bij bezoek van de voorzitter kon hij er goed mee overweg.

17

Het museum is ingesneeuwd.

21

Het museum krijgt bezoek van de Regimentscommandant Technische Troepen, luitenant kolonel
Ing. P.G. den Herder en de regimentsadjudant W.B.J. van Loon, met een kerstcadeau voor alle
medewerkers.

23

Na het laatste bezoek van 4 personen van de postzegelvereniging uit Leusden sluit de voorzitter de
deuren van ons museum voor het jaar 2009 en wenst allen een goede jaarwisseling en een gezonde
start in 2010.

Het aantal geregistreerde titels in de bibliotheek is gegroeid naar meer dan 17.500! en groeit nog steeds.
In 2009 waren wij 152 dagen open en daarbij een gemiddeld bezoekersaantal van bijna 15 per dag..
Dat kunnen er makkelijk 20 per dag worden door meer publiciteit, website reclame en.....meer
mondelinge reclame van U als donateur aan Uw vrienden en kennissen! Zegt het voort!!
In onze restauratieafdeling in Nieuw Milligen werden ook bijna 100 bezoekers ontvangen.
Bezoek is daar mogelijk na afspraak met de Chef van het restauratieatelier de heer W.J. Oosting op
maandags of woensdags.(zie colofon)
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.

Bijzondere bezoeken:

Traditiecommissie Krijgsmacht
Traditiecommissie Koninklijke Landmacht
Bestuur vereniging officieren Korps Veld Artillerie
Vereniging Verzamelingen Logistieke Dienst
Delegatie ex Koreastrijders,
Delegatie Defensie Materieel Organisatie
Vertegenwoordigingen musea CAV, INT, MA, VBD, GNK en AAT, ART.
Diverse vertegenwoordigingen van het NIMH,
Vereniging Studiegroep Nederlandse Veldpost NAPO-veteranen,
Vereniging Tractorverzamelaars
Regimentsraad Technische Troepen,
Regimentstraditieraad Technische Troepen,
Bestuur Veteranen LTD,
Diverse opleidingsklassen en cursisten STO/OTCLOG,
3-maandelijks werkbezoek Veldpoststudiegroep
Circa 600 burgerbezoekers uit de directe omgeving enz, enz.

Het IS gewoon een mooie en steeds groeiende collectie in een mooi museumpark en samen met de andere
logistieke verzamelingen een druk bezocht en goedlopend, boeiend bedrijf!
Op naar 2010!
U bent van harte welkom

Namens het bestuur van de SRVTT

J.P.G. van der Meer
Voorzitter

