SECRETARIEEL JAARVERSLAG 1 april 2015 – 1 januari 2016.
Inleiding
Als gevolg van wettelijke en statutaire bepalingen biedt het bestuur van de SVVB u hierbij het
secretarieel verslag aan over het stichtingsjaar 2015.
De stichting en haar doelstellingen.
In het afgelopen jaar heeft het Bestuur van de stichting Vrienden van Bronbeek (SVVB) gestreefd zijn
doelstellingen te realiseren:





Het ondersteunen van de functie van Bronbeek als woon – en zorgcentrum voor gewezen
militairen beneden de rang van officier;
Het promoten van het Museum Bronbeek als uniek Kennis- en Herinneringscentrum voor het
voormalige Nederlands-Indië en het huidige Indonesië.
Het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Museum Bronbeek tot educatief centrum
en de verrijking van de museumcollectie
Het scheppen van een band tussen allen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij of
belangstelling hebben voor Bronbeek en zijn bewoners door de uitgifte van het BronbeekBulletin, de website Vrienden van Bronbeek ( www.vriendenvanbronbeek.nl ) en het
organiseren van de jaarlijkse Vrienden dag op Bronbeek.

Het Bestuur SVVB.
Op 31 december 2015 was de bestuurssamenstelling als volgt:


J. de Kleyn, voorzitter



Ir. R. van de Beek, vicevoorzitter tevens lid Commissie Externe Betrekkingen










R. Kneefel, secretaris
A. F. Went, penningmeester.
Mr. H. Grootveld, Hoofdredacteur Bronbeekbulletin en lid Commissie Externe Betrekkingen
Mevrouw G. Besselink, redactielid Bronbeekbulletin, webmaster
D.Esmeijer, lid van Commissie Tehuisfunctie
Mevrouw Y. Beer, vrienden administratie.
Gast: Mevrouw Drs. Y. van Genugten Directeur Indisch Herinneringscentrum.
Adviseur: Kolonel M. Dulfer, Commandant KTOMM Bronbeek.

De heer Eric Hoefsloot is per 1 januari 2016 afgetreden als coördinator Vrienden dagen.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de Vrienden dag.
Secretariaat.
Secretaris Ralph Kneefel verricht de werkzaamheden in samenwerking met mevrouw Yolande Beer. De
vrienden administratie wordt gevoerd door Yolande Beer en die is in 2015 ondersteund door mevrouw
Gonda van Binsbergen.
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Aantal vrienden.
Totaal aantal vrienden (donateurs) per 1 januari 2016 : 1856
In december 2015 nieuw aangemeld : 18 vrienden.
Jaarlijkse bijdrage. Invoeren van het donateurschap voor een jaar van €15 per persoon met de
ingangsdatum 1 januari 2016 Tevens per 1 januari 2016 het donateurschap voor het leven beëindigen.
De communicatie en public relations.
a.
b.

c.
d.
e.

Bronbeekbulletin, handhaven van drie uitgaves per jaar
Bronbeekbulletin opnemen op de website SVVB en digitaal verzenden aan vrienden
met e-mailadres.
Website vrienden van Bronbeek (www.vriendenvanbronbeek.nl ).
Verder verbeteren van de website en actualiseren van de onderwerpen. Website wordt zeer
goed gelezen en bestuur ontvangt zeer vele positieve reacties. Toekomstige samenwerking met
andere organisaties/ stichtingen op het landgoed Bronbeek.
Facebook pagina Vrienden van Bronbeek. Introduceren van de facebookpagina vrienden van
Bronbeek.
Nieuwsbrief. Bestuderen van het verschijnen van een Nieuwsbrief die dan per mail aan de
vrienden kan worden verzonden en die tevens wordt opgenomen op de website en
facebookpagina.
Werving van nieuwe vrienden. Nieuwe folders gedrukt.

Activiteiten uit hoofde van de doelstellingen stichting Vrienden van Bronbeek in verslagperiode.
a.





b.


c.



d.

Het ondersteunen van de functie van KTOMM Bronbeek als woon – en zorgcentrum voor gewezen
militairen.
Verzorgen van de jaarlijkse boottocht voor de bewoners en hun begeleiders
Organisatie en uitvoering voor bingo avonden van de bewoners;
Aan iedere bewoner is met Kerst een kerststukje overhandigd;
Tonen van belangstelling bij verjaardagen, ziekte en crematie of begrafenis van inwoner van
KTOMM Bronbeek.
Verzorgen van de interne en externe communicatie t.b.v. KTOMM met gebruik van de website
www.vriendenvanbronbeek.nl
Het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Museum Bronbeek tot educatief centrum en de
verrijking van de museumcollectie.
Kosten van de digitalisering van de museale verzameling van het Museum Bronbeek;
Aanschaf van bijzonder kunststukken.
Het promoten van Bronbeek als uniek Kennis- en Herinneringscentrum m.b.t. Nederlands-Indië en
Indonesië.
Het optimaliseren van de website stichting Vrienden van Bronbeek www.vriendenvanbronbeek.nl
Promotie van stichting Vrienden van Bronbeek tijdens de themadagen Bronbeek.
Promotie van de stichting Vrienden van Bronbeek met vernieuwde folders en flyers.




Het scheppen van een band tussen allen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij of belangstelling
hebben voor Bronbeek en zijn bewoners door de uitgifte van het Bronbeek Bulletin en het
organiseren van een jaarlijkse Donateur dag op Bronbeek.
Vrienden dag op 6 september 2015.
De Bronbeekbulletins in maart/april, juni en december 2015.



Website www.vriendenvanbronbeek.nl

Representatie Stichting Vrienden van Bronbeek.
Namens de Stichting Vrienden van Bronbeek is/zijn vertegenwoordiger(s) van het Bestuur SVVB
aanwezig geweest op:


Herdenking Slag Java zee 27 februari 2015
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Diverse themadagen 2015 op landgoed Bronbeek
Viering Eerste Koningsdag op Bronbeek 27 april 2015
Nationale Dodenherdenking 4 mei 2015 in Amsterdam
Jaarlijkse Boottocht SVVB op 23 juni 2015
Herdenking opheffing KNIL (kleine herdenking op 26 juli 2015. De grote was samen met
herdenkingsceremonie Korea oorlog en was op 17 juni 2015, waarbij ook Koning Willem Alexander
te gast was
Veteranden dag Den Haag 27 juni2015
Vrienden dag 2015 op 6 september 2015
Herdenking op 15 augustus 2013 van de “Stichting Herdenking 15 augustus 1945” in Den Haag.
Japanse Jongenskampen 23 augustus 2015
Herdenking Japanse Vrouwenkampen 30 augustus 2015
Birma Siam en Pakan Baroe Spoorwegen 29 augustus 2015
Japanse Zeetransporten 12 september 2015
Papoeastrijders 1 oktober 2015
Nieuwjaarsreceptie Commandant Bronbeek op 8 januari 2015
Pasar Malam Bronbeek op 11 oktober 2015
Herdenking Slag Java zee 27 maart 2015
Themadag “Dekolonisatie” 22 maart 2015

De vergaderingen van het bestuur waar de navolgende onderwerpen zijn behandeld:
















Algemene vergadering Vrienden van Bronbeek op Vrienden dag 6 september 2015.
Specifiek Werving donateurs op themadagen Bronbeek.
Digitalisering verzameling museum Bronbeek`
Cadeau AOO Ottevanger ( een zelfportret geschilderd door Voorzitter SVVB)
Website stichting Vrienden van Bronbeek.
Communicatie, PR en Voorlichting
Nieuwe folders Stichting Vrienden van Bronbeek.
Overleg met Nederlandse Federatie van Nederlandse Musea
Informatie van KTOMM Bronbeek.
Informatie van/aan Indisch Herinneringscentrum (IHC).
Vernieuwing donteursadministratie
Vernieuwing “Bronbeek Bulletin”
Voorbereidingen Vrienden dag 2015
Statutenwijziging
Bezuinigingsmaatregelen

Vrienden. Het bestuur heeft ook in 2014 werving van vrienden als een speerpunt van haar beleid
gemaakt. Vernieuwing van de folders en aanschaf van een promotiewand hebben ertoe bijgedragen
dat de werving van vrienden positief is verlopen.
Het samenwerkingsverband bestaande uit de stichtingen Klein Bronbeek, stichting het Indisch Erfgoed
te Apeldoorn en het KTOMM Bronbeek hebben ermee ingestemd dat de stichting Vrienden van
Bronbeek vrienden kunnen werven op de het door genoemd samenwerkingsverband georganiseerde
themadagen 2015 in de Kumpulan.
Commissie Externe Betrekkingen.
De redactieleden van website SVVB en het Bronbeek Bulletin in dit verslagjaar zijn:
De dames Geertje Besselink, Gonda van Binsbergen en de heren Henny Grootveld(Hoofdredacteur) en
Ralph Kneefel.
De inhoud van de website operationeel per 1 januari 2014 en ons blad werd in goed overleg met de
Bronbeek-organisatie tot stand gebracht. De Bronbeekbulletins verschenen in maart/april, juni,
september 2015,
Om bezuinigingsredenen is de frequentie van het Bronbeek Bulletin teruggebracht tot driemaal per
jaar. Het september nummer is vervallen.
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Commissie Tehuisfunctie
De commissieleden: de heer D. Esmeijer(voorzitter) en de leden de heer C. Vos en mevrouw G.
Binsbergen. Net als in de voorgaande jaren hebben de leden van de commissie zich weer
beziggehouden met het wel en wee van de bewoners van het woon- en zorgcentrum Bronbeek.
Enerzijds richt zich dit op alle bewoners met o.a. de jaarlijkse boottocht, de Bingoavonden in de
Poorterszaal. En het mede organiseren van klaverjas – en bridge wedstrijden elke vrijdagmiddag.
Anderzijds was er veel aandacht voor de individuele bewoner bij ziekte, verjaardagen en overlijden. Er
is het afgelopen jaar weer goed werk gedaan uit naam van de vrienden van Bronbeek.
De secretaris SVVB

R.R.Kneefel
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