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VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2020. Met dit verslag brengen
wij u op de hoogte van de resultaten van het afgelopen
jaar en nemen wij een kleine doorkijk op het komende
jaar.

Zonder te veel op deze plaats al te inhoudelijk op zaken te
willen ingaan (de afzonderlijke hoofdstukken brengen u volledig op de hoogte) mag gesteld
worden dat 2020 als één van de meest bijzondere jaren gezien kan worden in het prille
bestaan van onze Stichting.
Onze plannen waren groot en net als alle WOII-geïnteresseerde organisaties, verheugden we
ons op de festiviteiten die de 75-jaar bevrijding zouden opleveren. Totdat we in Maart in
Nederland werden geconfronteerd met Corona. Daar gaan we het er maar niet meer over
hebben, elke avond, elk mediabericht, elk gesprek gaat er nog steeds over dus laten we dit
hier verder achterwege. De impact op 2020, 2021 en wie weet verder is er wel en komt
verder nog in dit verslag ter sprake.
De vooraf gestelde doelstellingen, het aantal bezoekers, nieuwe rondleidingen en inzet van
de wel beschikbare vrijwilligers, hebben geleid tot een groot succes in het licht van de
omstandigheden.
Allen dank hiervoor waarbij een aantal, namen laten we achterwege, een nog grotere pluim
verdienen.
VERSLAG VAN HET BESTUUR
Winterwerkzaamheden

Afgelopen winter is er door de vrijwilligers weer met
overgave enorm gewerkt, binnen en buiten de bunker(s).
Vanaf Januari 2020 is er gewerkt aan de bunkers, m.n. de
424 en aan de voorbereiding voor festiviteiten, fysiek of
achter de schermen. Grootse plannen werden er gemaakt
en stonden klaar om uitgezet te worden. De rest is
bekend. Desalniettemin is er in September weer volop verder gegaan, ook weer richting de
toekomst. Soms werd het aantal vrijwilligers beperkt door de omstandigheden maar het
belette de anderen zeker niet in hun enthousiasme. Met name dit laatste is een grote
drijfveer geweest, een niet afnemend enthousiasme bij vrijwilligers met een spirit “laten we
het maar leuk maken voor zover dit kan” .
Rondleidingen
De rondleidingen hebben vanaf dag 1 onder druk gestaan.
De periode Maart/ April leerde ons dat er een grote streep door alle
festiviteiten kon worden gezet, sterker nog, het zag ernaar uit dat 2020
helemaal ‘rondleidingsloos’ zou worden ingevuld.
Gelukkig was er een kentering en konden we vanaf 9 juni, met
beperkingen weer open. Groepen en scholen, alsmede de open dagen
zijn weggevallen, iets wat een grote aderlating voor de financiën is gebleken.
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De doelen die we vooraf hadden
gesteld zijn daardoor niet gehaald,
maar de aanpassing van de
dagindeling op de woensdag maakte
veel goed.
Dit jaar zijn de bezoekersaantallen als
aangegeven hier in de tabel rechts.

Aanwezigheid

Uiteraard hebben de omstandigheden ook een grote inbreuk
gehad op de aanwezigheid van onze mensen. Sommige
vrijwilligers hebben we helaas geheel 2020 niet gezien en dat is
natuurlijk niet leuk. Wel begrijpelijk. Anderen gingen luchtiger met
de situatie om en zijn af en toe geweest. Sommigen, gelukkig wel
het overgrote deel, waren ‘gewoon’ aanwezig, waarbij de vigerende regelgeving zoveel als
mogelijk werd gerespecteerd. De druk op de vrijwilligers, de gidsen m.n. was daarom groot,
maar, dient gezegd, de inzet nog veel groter.
Nieuwe vrijwilligers dienden zich ook aan, sommigen zijn echter ook alweer verdwenen. Met
degene die zijn gebleven zijn we enorm content omdat ze zich met volle overgave in het
belang van onze Stichting hebben gestort.
TOEKOMST
Het jaar 2021

Afgezien van de situatie hebben we toekomstplannen gemaakt.
Één van de grootste ideeën van voorgaande jaren, de aanpak van
de ontvangstruimte gaat concreet worden. Richting de Provincie
hebben we onze stoute schoenen aangetrokken en met een prima
Pitch van onze voorzitter een bedrag van 60K subsidie weten
binnen te halen. De 3D-prenten staan op onze website en de
voortgang van het project zal ook daar vermeld worden. Bij
schrijven van dit jaarverslag is er al een grote start gemaakt, is de sloop nagenoeg gereed
en is het nieuwe interieur al weer zichtbaar.
Voor wat betreft de rondleidingen moeten we de onzekere tijd vasthouden, betekent dat er
een omslag is gemaakt: vanaf dit jaar staan 2 rondleidingen gepland per dag (10.00 en
13.00 uur), kleine groepen (< 15 personen). De interactie door de geringe groepsgrootte
heeft bewezen leuker te zijn, de druk op de gidsen als gezegd verhoogd. Hoop is dat
komend jaar meer gidsen zich weer kunnen laten zien en dat nieuwe gidsen snel in het diepe
springen: “we hebben jullie nodig” !
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Rondleidingen 2021
De rondleidingen voor 2021 staan alweer gepland, de open dagen ook, al is daar totaal nog
geen zekerheid over.
Net als voorgaande jaren wordt er weer invulling aan
gegeven door de gidsen voor zover het de
beschikbaarheid betreft en willen we in maart een
gidsen bijeenkomst houden. Fysiek, digitaal ? De tijd zal
het ons leren.
Uiteraard zijn nieuwe en dus ook meer gidsen van harte
welkom en noodzakelijk dus zijn er mensen in
kennissen- of familiekring dan moeten we kijken of we
deze kunnen werven.
De woensdagen zetten we door zoals in 2020 naar een
dagdeel (10.00 tot 15.00 uur met uitloop) en we hopen
ook nu de ‘dagjesmensen’ meer naar ons toe te trekken.
De maanden Juli en Augustus blijven gehandhaafd.
Uiteraard gaan we ons ook weer bezighouden met het uitzetten van folders, poster e.d. bij
hotels, campings en bed-and-breakfasts.
Natuurlijk wordt de (lokale) pers weer gevonden. Kortom, het nieuwe seizoen is al ingezet.
Website
De website draait volledig en wordt goed gevonden. De informatie voor onze medewerkers
wordt ook hier verwerkt en staat op “onze pagina”.
Voor hen die deze modaliteit nog niet hebben weten te
vinden:

Mocht je het password kwijt zijn, een telefoontje op app-je is voldoende.
“DE INFO IS DE MOEITE WAARD”.
Ook dit jaar zullen we kleine functionele aanpassingen doen om de website up-to-date te
houden en natuurlijk om de vindbaarheid op het WorldWideWeb goed te houden.
Toename van moderne communicatie heeft ertoe geleid dat we ons ook verder laten
voorlichten op de communicatie van de huidige generatie: FaceBook, Instagram, Twitter e.d.
is momenteel meer in gebruik dan de PC.
Het aantal volgers en reacties op deze moderne media is heel groot en betekent dat we
zeker in de belangstelling staan. Dit moeten we zo houden.
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Onze organisatie
ORGANISATIE
Onze organisatie blijven we tegen het licht houden. Het afgelopen jaar hebben we geleerd
dat communicatie binnen de organisatie van groot belang,
maar ook lastig is. We doen ons best om dit optimaal te
houden en we leren er steeds weer bij.
Een nadelig gevolg is dat we soms besluiten moeten
nemen die niet leuk zijn en ook niet aan alle ideeën
tegemoet komen, de consequentie van een groeiende
organisatie. Soms conflicteert hierbij het historische
karakter en de doelstelling van de Stichting. Voor de levensvatbaarheid (de bezoekers)
moeten we soms tegenstrijdige beslissingen nemen.
Meepraten en ideeën blijven welkom.
Sterker nog, we willen dat iedereen zijn inbreng kan doen, zijn ideeën mag aandragen en
wensen onderschrijft. Soms lijken uitspraken al besluiten te zijn, maar niets is minder waar.
Handig daarom om op de website (op onze pagina) een aparte besluitenlijst op te nemen
waarin elk genomen besluit vermeld staat. Staat dit er niet bij dan is alles nog in planfase
en/of ontwikkeling. Deze is te vinden onder het betreffende tabblaadje.
BESTUUR
De bestuursfuncties zijn onveranderd, te allen tijde is
het mogelijk om je beschikbaar te stellen voor een
volgend jaar als bestuurslid. Tot op heden zijn er geen
vacante functies en ook geen geluiden geweest van
vrijwilligers die toe willen treden tot het bestuur, maar
betekent niet dat het bestuur niet kan veranderen.
Uiteraard zijn jaarvergaderingen het geijkte moment
om het hierover te hebben. Omdat dit dit jaar dus
onmogelijk is verzoeken wij bij interesse dit kenbaar te
maken. Voorkeuren kunnen worden aangegeven en indien nodig in de jaarvergadering over
geworden gestemd.
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VRIJWILLIGERS
Het aantal vrijwilligers is iets om trots op te zijn, echter … de gemiddelde leeftijd baart
zorgen. Jonge(re) aanwas is wenselijk. De hoge leeftijd
maakt je als organisatie kwetsbaar. Juist het afgelopen
jaar heeft dit maar weer eens bewezen.
Uiteraard zijn we enorm verheugd met de mensen die
we hebben en bovenal, de inzet die de mensen tonen.
Ook de nieuwkomers doen heel enthousiast mee.
Feit is dat het aantal gidsen zeker vergroot mag (lees moet) worden.
JAARREKENING
Het maken van de jaarrekening is de taak van de penningmeester.
De cijfers van het afgelopen jaar worden normaliter op de
jaarvergadering gepresenteerd (zie figuur hieronder). Een verdere
diepgang op de rekening kan plaatsvinden maar gezien de
omstandigheid zijn alle vragen welkom. Wij zullen deze verzamelen en
in één keer beantwoorden naar alle medewerkers.
De gepresenteerde jaarrekening is, gezien de bijzondere
omstandigheid, in onderliggend jaarverslag opgenomen. Onze
penningmeester heeft wederom puik werk geleverd en de kascommissie heeft de controle
uitgevoerd en akkoord bevonden. Moge duidelijk zijn dat het afgelopen jaar in de cijfers is
terug te vinden (zie verder). De gemeente Westvoorne heeft de tekorten, ontstaan door het
gemis van open dagen en groepen (ook scholen) aangevuld middels een Rijksbijdrage
waardoor we 2020 toch positief kunnen afsluiten.
Vanwege o.a. de ANBI-verplichting van onze stichting is dit document via de website te
downloaden . Voor ‘vrienden van’ (donateurs) en de belastingdienst is de informatie uit dit
jaarverslag voldoende.

Figuur jaaroverzicht 2020

VERKLARING JAARREKENING
Net als in andere jaren wordt de jaarrekening toegelicht. Normaliter gebeurt dit ‘live’ echter
ook nu is aanpassing nodig. Hieronder in het kort puntsgewijs de toelichting van onze
penningmeester:
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De inkomsten:
• Keuken: Alles wat met keuken te maken heeft. Weinig opbrengst, gevolg van Coronajaar.
Zie ook post bij Uitgaven.
• Donaties/vrienden: spreekt voor zich. Dit jaar worden er 2 afgevoerd (niet betaald na
herhaaldelijke verzoeken) maar weer 1 nieuwe.
• Sponsors: Bedrijven, die ons jaarlijks voor een bedrag steunen. Tijden zijn moeilijk, tot
op heden van 1 ontvangen.
• Entree: Inkomsten van de rondleidingen, groepen, scholen.
• Fooien: spreekt voor zich, leuk extraatje.
• Subsidie: Van Gemeente Westvoorne (o.a. 75 jaar bevrijdingsviering) en Provincie ZH
(restant 409/428). Zie ook bij Reservering diversen, Uitgaven.
• Vaste lasten: Teruggave Eneco.
• Diverse kosten/opbr. : Wisselgeld retour uit kas. Zie ook bij uitgaven.
• Catering: Diverse lunches/borrels van groepsrondleidingen. Opbrengst dit jaar minimaal
(Coronajaar)
De uitgaven:
• Reservering diversen: bestaat uit overboekingen naar Spaarrekening voor diverse
reserveringen zoals de subsidie voor projecten. Dit jaar weinig maandelijkse
reserveringen (Coronajaar) Zie overzicht spaarrekening.
• Keuken: Uitgaven zijn hoger door diverse activiteiten zoals lunches voor de vrijwilligers
op aparte dagen (verzorgd door G. Huigen), vrijwilligersdag, maar ook door aanschaf
extra artikelen voor Corona.
• Vaste lasten: bestaat uit bankkosten, Eneco, telefoon, web (domein), verzekering.
• PR: o.a. voor drukwerk enz. en kleine attenties (afscheid div., bloemen etc.)
• Admi kosten: secretariaatskosten, postkosten enz.
• Representatie: spreekt voor zich.
• Modelbouw: Diverse materiaal voor het afwerken van modellen (enscenering)
• Inventaris: o.a. contactloos pinapparaat en diverse algemeen materiaal.
• Diverse kosten/opbr: o.a. wisselgeld verwerking en aardigheidje vrijwilligers.
• TD/renovatie: diverse kosten voor werkzaamheden en onderhoud van onze bunkers.
• Entree: Kosten van Mollie/Sumup voor reserveren via site en betalen via pin.
• Subsidie: overboeking naar spaarrekening voor Verbouwing Kantine en JLO kamer.
• Catering open dagen: zie ook bij inkomsten.
• Lidmaatschappen: Natuurlijk VP, Stichting 40-45
SPAARREKENING: negatieve bedragen.
Verbouwing Kantine en JLO-ruimte is wat hoger uitgevallen dan begroot.
Wordt recht getrokken via Alg. reserve nw project, ook op spaarrekening.
Mochten er naar aanleiding van deze jaarrekening vragen zijn, mail deze dan naar
info@biberbunker.nl .
Wij zullen iedereen uiteraard beantwoorden.
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BEGROTING

Ook voor komend jaar zal er weer een begroting worden
opgesteld. Noodzakelijk om inzicht te krijgen in de uitgaven die
we denken te gaan maken, gekoppeld aan het noodzakelijke
budget.
Subsidies zijn uiteraard hierbij welkom, soms noodzakelijk om
doelen te kunnen bewerkstelligen.
Uiteindelijk bepalen deze samen de lijn van het komende (en

soms zelfs verder) jaar.

TER AFSLUITING
Met voorliggend jaarverslag hopen we allen in het kort op de hoogte gebracht te hebben van
2020. Tevens een ‘small peak’ naar 2021. Voorliggend
jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website zodat
ook sponsors, subsidieverstrekkers en andere
geïnteresseerden hierop hun blik kunnen werpen.

9

BIJLAGE 1

10

