26 januari 2019
in de bunker
Aanvang 14.30 uur

Jaarvergadering 2018
Genodigden:
alle vrijwilligers betrokken bij de Biberbunker.
Afwezig :
Wim Hollander (mkg)
Paul Hof (mkg)
Thomas de Bruin
Rick Onderdelinden

Inge Ritter (mkg)
Julius Röntgen (bekend)
John van Dongen
Martin de Roode

Conroy int Hout (mkg
Victor vd Blink
Remco de Goede
René Tekkelenburg

Opening en mededelingen
Cor opent de vergadering om 14.30 uur, we beginnen voor de nieuwelingen met een
voorstelrondje. Nieuwe vrijwilligers deze middag aanwezig:
Ary vder Male en Marcel Oosterhof
Bemerkt wordt dat het ‘vrouwenaanbod’ gering is en dat het nog een echte mannen klop is.
Vaststellen van deze agenda
Indien er agendapunten moeten worden toegevoegd gaarne aangeven

Zie verder. Piet vd Berg→ externe communicatie
Meegestuurde documenten
1. Verslag van 2017 (ter beoordeling)
2. Concept Rooster van rondleidingen 2019 (ter info)
3. Jaarvergaderingsschema Bestuur 2019 (ter info)
Ingekomen brieven en stukken:
Betreft ingekomen brieven en stukken belang voor de jaarvergadering

•

Geen
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Mededelingen
• Er komt 1 zaterdag in maart voor alle gidsen t.w. 16 maart 2019.
Dag van 10.00 uur tot ca 15.30 uur (met lunchpauze 30 minuten)
•
•

Betsy geeft de datum 20 april 2019 door. De grote schoonmaak dag.
Cor geeft even aan dat bij ons het trieste bericht is gekomen dat Leen Verzijl is
overleden (eind vorig jaar). De vergadering eert hem door 1 minuut stilte te houden.
Doelstelling is om nieuwe seizoen te bespreken. Gebruik van de ‘nieuwe’ rode draad.
Vrijwilligers mogen zich presenteren met hun verhaal.

Verslag Jaarvergadering 2017—26 januari 2018
Te bespreken
BIJEENKOMST JAARVERGADERING 2018- VOORSTEL AGENDA
Het verslag van vorig jaar is separaat nogmaals meegestuurd/ gemaild.
Indien er agendapunten moeten worden toegevoegd kan dat bij het laatste hoofdstuk.

Opmerkingen op het verslag van 2017
Verslag van 2016 zal tekstueel en inhoudelijk besproken worden. LET WEL: dit betekent niet inhoudelijk
ingaan op punten die in 2017 zijn besproken maar of de weergave van hetgeen over 2017 is gezegd juist is.
Inhoudelijk kan en mag alleen besproken worden indien dit een verduidelijking geeft van een gewenste
aanpassing in het verslag,

Cor behandelt de actiepunten. Bouwen wees op “saillant” , Ton geeft aan dat dit is
blijven liggen. Bouwen geeft aan dat de inhoud voor alle gidsen interessant isen dat
het als leesblad als informatie en als contact gezien moet worden.
Ton zorgt dat de bladen in de bunker gezet zullen worden.
Bouwen geeft aan dat dit in beheer kan komen bij Piet vd Berg die het uitlenen kan
verzorgen.
Gidsendagen zijn geweest. Rode draad loopt nog steeds en blijft een wijzigend
document. We moeten deze aanpassen.
Bouwen heeft geen echte positieve berichten over de ‘mentorfunctie’ , was niet veel
animo. Is nog steeds bereid om dit te doen echter het moet van 2 kanten komen.
Strekking blijft het ‘brengen van het verhaal’, de inhoud is een 2e.
Meindert zou via zijn schoonzoon APM benaderen, dit loopt nog steeds.
De overleggen van en met het ZHL zijn inderdaad geïntensiveerd.
De opmerking van Adrie om de bunkerdag meer cachet te geven, laat zien waar men
normaal geen zicht in/op heeft.
Misschien kunnen we , ism het ZHL, meerdere bunkers te laten zien, ook bunkers die
regulier nooit geopend zijn.
Het wijzigen in het programma is iets wat voor bezoekers ook interessant is.

actiepunt om nader te gaan bespreken
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Het inbellen van en naar de lokale omroep is niet gebeurd.
De kerkbijeenkomt hebben we afgesloten, afgelopen jaar hebben we dit niet
gedaan. Per jaar bekijken we of dit interessant genoeg is voor ons.
Paul stelde de vraag inzake het kortps luchtmachtdienst in deze regio.

moeten we nu inzetten

Koppeling van het schijnvliegveld in Zwartewaal met de Biber.
Is nu nog niets meegedaan. Piet heeft iets geschreven in één van de nieuwsbrieven
hierover.
AFTREDENDE BESTUURSLEDEN

Statuten geven aan dat de zittingstermijn van bestuursleden onbeperkt is. Indien er echter andere
gegadigden tot het bestuur willen toetreden en/of één van de bestuursfuncties ambieert kan dat hier in de
vergadering aangegeven worden. Het bestuur zal hierop in het eerstvolgende bestuursoverleg actie op
ondernemen.

De vraag is eerst of er interesse is om bestuurlid te worden. (Nog ?) geen reacie.
Bestuur blijft aan.
JAAROVERZICHT VAN 2018- WERKZAAMHEDEN WINTER 2018-2019
1. RONDLEIDINGEN 2018

Korte weergave van de resultaten, hoe is het gegaan met scholen, waar moeten we aanpassingen
doen etc, etc

Betsy geeft de aantallen weer. Bunkerdag is een enorm succes geweest en ook het
aantal groepen is toegenomen.
Barry geeft aan dat de gidsen bedankt worden voor hun flexibele inzet, er zijn geen
klachten geweest en alle bezoekers waren enthousiast.
Met de komst van o.a. Marcel, Ary en Luc als gidsen zien we nog meer verbeteringen.
Ellis en André worden inmiddels als volwaardig gids als gezien
2. TECHNISCHE DIENST (BINNEN EN BUITEN)

Stand van zaken, waar zijn we mee bezig, waar moeten we mee verder. Prioriteiten bespreken.

a. BUITEN
De Sanitätsbunker is nagenoeg klaar en ook de 428 is goed op schema, beiden
kunnen straks in de buitentoer worden opgenomen.
b. BINNEN
Alles gaat voortvarend, de kantine is hard aan het vorderen. De vitrine wordt
binnenkort geplaatst en de vulling loopt via Cor.
De toilletten beneden zijn veranderd, er is een magazijn bij gekomen, de
hydrofoor komt daar straks ook. Vervolgacties, de nis, de JLO-kamer e.d. zijn
de volgende stappen.
In de vliegenierskamer komt een Engelse bommenrichter (Pogailo), een
Amerikaans piloot en een DuitseNachtjager. We maken er persoonlijke
verhalen van. Originele stukken zijn gedeeltelijk aangekocht, het gaat ons
lukken de gehele uitrusting bij elkaar te brengen. Op de Engelse parachute na
zijn we nagenoeg rond.
Jos gaat op schaal 1:48 een lancaster erbij maken.
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3. GIDSEN

De ‘nieuwe’ rode draad kort uitleggen. Uitnodiging voor de gidsendag op 16 maart 2019

Barry heeft de gidsendag op 16 maart neergezet. Allen krijgen de laatste rode draad
vooraf.
Alle punten die met ‘het gidsen’ te maken hebben komen daar aan de orde.
Voor het binnenverhaal ( de wandeling) gaan we een aangepaste versie maken.
4. MODELCLUB
Laatste mededelingen van Jos

Jos geeft aan dat diverse schaalmodellen gemaakt en verwerkt worden, de research
is er ook van gedaan. De modelclub is bezig, er wordt nog gezocht naar de
achtergronden van bemanningsleden om het verhaal compleet te gaan maken.
FINANCIËN

Betsy Gouman (Penningmeester) zal een korte weergave geven van de financiële stand van zaken en al wat
meer hiermee te maken heeft. Overzicht uitdelen (ter plaatse) van saldo.

Betsy deelt de financiële overzichten uit, overzicht.
De uitgaven van de keuken zijn toegenomen, verklaarbaar, met name om voor de
vrijwilligers meer te doen. In de groepen zit verdisconteerd 1 euro voor de koffie. Dus 1702
bezoekers betalen dus 1702 euro aan de keuken. Totaal levert dus ook de keuken een
positief punt op.
Bedrijven leveren een hoop geld op, we vragen meer (en krijgen meer).
Algemene reserve is geslonken (ca 2000 euro) , dit m.n. door de uniformen in de
Bereitsschaftsraum.
Hans geeft aan dat er niets staat over de wapenverloven. Dit klopt want ze hadden geen
pinapparaat bij zich en dit hebben we dus nooit betaald. De factuur is nooit gekomen.
Aad vindt de opstelling prima maar mist sponsorbijdragen ? Betsy beaamt dit dat er geen
geldelijke sponsors zijn.
1. VASTSTELLEN VAN DE KASCOMMISSIE
Die van afgelopen 2018 is geweest op 14 januari 2019.
Resultaat >>>>?? .
Kas is gecontroleerd, alles was prima, ordelijk opgesteld. Piet R leest de verklaring
van akkoord op.
Piet Rosier treedt af
Meindert Visser blijft aan. André Janssen treedt aan, Pascal vd Velden is reserve.
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PUBLIC RELATIONS
Ton vander Hoeven (PR bestuur) zal ingaan op afgelopen jaar en komend jaar

Wat hebben we gedaan, wat doen we, wat gaan we doen en hoe ?
A) BEREIKT IN 2018
a. Ton geeft aan alle kanalen en platforms die bereikt zijn.
De matrixborden hebben ook hun werk gedaan.
Kalenders en krantjes
b. Omroep MAX is geweest met TV en radio. 7 minuten geluidsfragment
c. LINK media is ook geweest (Hans Strassers zag dat deze 57000 bereikt is)
d. De 25 mei opening was een enorm succes.
e. Deelname aan markten.
f. Menukaarten van Jan van Marion en Walking Diner
B) WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2019 / WAT WILLEN WE GAAN DOEN IN 2019 WAAR
WE DE PERS MEE GAAN BEREIKEN

a. Ton wilt graag meer de link leggen naar het Westland, hij ziet hier
mogelijkheden.
Ook de glossies in Brielle hebben de aandacht.
b. De reguliere rondleidingen zijn uitgebreid met openstellingen van 1300- 1530
uur op woensdagmiddagen.
Reden is om dagjesmensen in hotels en campings te bereiken.
c. Openingen van nieuwe bunkers.
C) NIEUWSBRIEVEN (INTERN EN EXTERN )
a. Intern: resultaat en bevindingen:
@ Hans:
Is met de eerste bezig, foto’s e.d. van het wintermateriaal zijn harte welkom
zodat we iedereen op de hoogte houden.
b. Extern: resultaat en bevindingen:
@ Barry: er zijn er 2 verstuurd afgelopen jaar, binnenkort komt er een
volgende met terug- en vooruitblik
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het concept HHR is in 2017 meegestuurd en aan ’n ieder de mogelijkheid om eventuele aanpassingen hierop/
hierin aan te geven. Tot op heden zijn er door niemand opmerkingen en/of aanmerkingen geplsaats.

Aan dit verslag zal de laatse versie nogmaals worden rondgestuurd. Gaarne allen reageren.

opmerkingen via de mail doorgeven
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EXCURSIES EN UITJES
Wat staat er op de rol, wat zijn wensen
Indien er wensen en/of ideeën zijn gaarne aangeven
Gaan we nog wat doen ? Willen we wat gaan doen ? Zijn er ideeën ?
Tegen acties bij bezoekende partijen. !?

Afgelopen jaar was er een uitje naar Terschelling. Ook dit jaar willen we 2x op pad gaan.
Adrie heeft contacten gelegd in Scheveningen,

Adrie informeert.

Cor geeft het Atlantikwall museum in Oostende aan om gezamenlijk te bezoeken, mn om de
thematische aanpak die daar enorm inzichtelijk is. Cor wilt deze organiseren.

Cor regelt deze rondleiding in september/oktober.

Piet vd Berg vraag of Duinkerken niet te ver is. (reserve lijst)
Sluitmoment of openingsmoment (vanuit aanhang) ?
WEBSITE

laatste informatie.

Barry geeft aan dat we volledig een nieuwe website laten maken, actueel 1 maart 2019.
Volledig bruikbaar (hopelijk 😊 )

Toegevoegde agendapunten van vrijwilligers
➢ Externe communicatie (Piet vd Berg)
Piet geeft aan dat besloten is dat apps de communicatie is geworden.
Piet blijft volkomen ontsloten van informatie en vraagt waarom dit niet ‘gewoon’ via
de e-mails gaat. Hij is nooit op de hoogte van wel/niet open zijn van de bunker.
Hij wilt best 1 of 2 dagen in de week de bibliotheek doen echter wilt natuurlijk iet
voor niets komen.
➢ Interne communicatie is voor hem ook niet alles ideaal. Teveel niet omhande
zijnde informatie.
Algemeen : de terughoudendheid van de apps.
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Rondvraag
➢ Ellis: wapenverloven. Is het niet handig om meer mensen hiervoor in te gaan zetten.

Duidelijk is dat we een balans tussen aantallen, geld en sleutels moeten bezien.

➢ Uniformiteit. Aad verbaast zich dat we dit nog niet hebben. Waarom doen we dit niet,
uitstraling is belangrijk.

Komend seizoen hebben de gidsen een eigen uitsraling. Luftwaffegrau jack met Logo.

➢ Peter vd Perk: wat gaan we doen in 2020, de data 75 jaar na de vrijheid. Moeten we
daar nog iets mee ? Moeten we misschien nu al iets mee gaan doen.

Peter gaat dit zelf uitwerken

➢ Piet Rosier geeft aan dat hij de sleutel niet meer gebruikt, zijn wapenverlof loopt tot 1
mei.

Gerard ontvangt de sleutel en bewaard deze.

➢ Hans Strasters vraagt nog steeds om merchandise. Magneetplakkers, pennen, e.d
waarom doen we hier nog niks mee ?

Gaan we naar kijken.

➢ Jos Gouman geeft aan dat we het filmpje van Jan Hollaar nog steeds op Youtube
hebben staan. Ook de optie van een drone speelt nog.

Cor geeft aan dat we hier naar moeten kijken, de website als externe communicatie
gebruiken.

➢ Lou Baars geeft aan dat we muziek en geluid moeten gaan gebruiken , mn in de
nieuwe ruimten.
NB: Na de vergadering heeft het bestuur het er nog over gehad dat de volledige
terugstap van Piet Rosier als een volslagen verrassing kwam waarop we niet waren
voorbereid. Uiteraard vinden we dit een gemiste kans want de inzet die Piet heeft gehad
voor de bunker, tevens waarom wij mede aangezet hebben tot zijn welverdiende
koninklijke onderscheiding, is enorm groot geweest. Zijn inzet, zijn kennis maar vooral
zijn fijne persoonlijkheid zullen wij missen. Uiteraard hopen we hem nog vaak terug te
zien en de deur blijft voor Piet en zijn vrouw wagenwijd open.
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