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01 februari 2020  
in de bunker 

Aanvang 09.30 uur 
 

  

 JAARVERGADERING 2019  
 
Genodigden: 
alle vrijwilligers betrokken bij de Biberbunker. 

Afwezig m.k.g.: 

 Marcel Oosterhof 

 Fred Buisman 

 Julius Röntgen 

 Aad van t Hof 

 Meindert Visser 

 Willem Hollander 

 André Jansen 

 Martin de Roode 

 Rutger Greiseels 

 Inge de Ritter 

 

AGENDA jaarvergadering 2019 

Opening en mededelingen  

Ter bespreking:  

• één nieuw gezicht aan tafel t.w. Martijn Plantinga. Martijn is onze multimedia expert. 
Verder vele afzeggingen om diverse redenen…. 
 
 

Vaststellen van deze agenda 
 

geen toevoegingen 

Meegestuurde documenten 

1. Voorliggende agenda 
2. Verslag van 2018 (ter beoordeling) 
3. Concept Rooster van rondleidingen 2020 (ter info) 
4. Jaarvergaderingsschema Bestuur 2020 (ter info) 
5. Jaarverslag 2019 (ter info) 
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Ingekomen brieven en stukken: 

• Geen voor deze vergadering 
 

Mededelingen 

Er komt 1 dagdeel zaterdag voor alle gidsen t.w. 7 maart 2020.  
Dag van 08.30 uur(inloop) , actief 09.00 uur tot ca 12.00 uur  
 

 

Verslag Jaarvergadering 2018—26 januari 2019 

Te bespreken 

BIJEENKOMST JAARVERGADERING 2018- VOORSTEL AGENDA 
Opmerkingen op het verslag van 2018 
Geen. Vastgesteld. 

AFTREDENDE BESTUURSLEDEN 
Geen voorkeur tot toetreden. 
Er zijn ook geen mensen die uit het bestuur treden. 

JAAROVERZICHT VAN 2019- WERKZAAMHEDEN WINTER 2019-2020 

1. RONDLEIDINGEN / SCHOLEN 2019 
130 kinderen zijn vanuit school in de bunker geweest. Ook inmiddels al 
aanvragen voor 2020. Gaat prima. 
Voor de éénduidigheid loopt alles via Jos wat te maken heeft met scholen. 
Piet vd B geeft aan dat 2 neven als leerkracht meer info willen voor hun 
scholen. Mogelijkheden om de bunker verder uit te dragen. 
Gaat trouwens om middelbare scholen. 
 
 
 
Jan geeft aan dat we moeten nadenken over de zondagmiddagen ?  
Zeeland heeft meestal andere invullingen voor de zondagen. Moeten ook 
eens nadenken over het verplaatsen van de zondag naar de zaterdag (of een 
andere dag ?) 
 

2. TECHNISCHE DIENST (BINNEN EN BUITEN) 
. 

a. BUITEN 
Gerard vertelt over de huidige stand van zaken. 
Buiten wordt de 433 uitgegraven. Hekwerk is omgezet. Pad en 
omgeving moet worden ingericht. 
Cor moet ‘omgevingsplan’ invullen (ideeën met Adrie worden 
gewisseld). 
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b. BINNEN 
Hiernaast wordt de JLO kamer onder handen genomen, een bedrijf 
komt de wand slopen. 
In de 424 zijn ook grote voorderingen gemaakt. 
Ook de toiletten(uitgang) hebben een bordes gekregen, sommige 
bezoekers hebben onvoldoende in de gaten dat er direct een trapje 
volgt. (resultaat was een bijna ongeluk in 2019). 
(zoeken naar een rolsteiger, Aad heeft er één van 3 meter) 
In de kantine komen de affiches in lijsten aan de wand. 
Wervingsaffiches van de luchtmacht van alle partijen. 
 

3. GIDSEN 
 
Luc refereert aan de reguliere rondleidingen. De dag indelingen moeten 
zodanig ingevuld worden dat er geen centrale punten doorkruist worden. 
Luc ervaart de kantine lastig omdat er mensen vaak tegelijk ter plekke 
komen. Het ‘rommelt’ hier vaak. 
In de gidsendag nemen we dit probleem zeker op. 
Doelstelling moet zijn : “elke ruimte moet geschikt zijn om met een enkele 
groep geconcentreerd het verhaal te kunnen doen” 
 
Open dag:  
het  verhaal is veel te uitgebreid en er wordt teveel weggegeven”. 
Ook hier: In de gidsendag nemen we dit probleem zeker op. 
Vele gidsen hebben moeite om ‘iets niet te vertellen’ . 
 

4. MODELCLUB 
 

Er zijn nog steeds diverse plannen, het maken/ verplaatsen van een diorama. 
Hoe, waar, droge ruimte, verlichting e.d. Er worden ideeën gevormd en 
besluiten moeten nog worden genomen. 
Lo is hier geen voorstander van omdat het diorama een wezenlijk onderdeel 
van de rondleiding is. Allen beamen dit, Jos oppert om het diorama als thema 
uit te bouwen in de 424 of zo. 
 
Lodewijk is momenteel met een Wurzburg Riese en is bijna klaar. Het 
omliggende landschap is bij Jos onderhanden. 
 
Voor de vitrine wordt nagedacht om een B17 piloot toe te voegen om de link 
naar de Memphis Bell volledig te maken. 
Volgend seizoen zal deze worden geplaatst. 
André heeft de MB reeds gemaakt en wordt ‘aangekleed’. 
 
Cor refereert inzake de modelbouw dat de SWOT-analyse aangeeft dat de 
menging WOII en BB voor ons wel helder is maar voor bezoekers niet. 
Het diorama is op deze locatie een voorbeeld. 
De ruimte is echter het grote probleem. 
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Allen worden verzocht om ideeën te opperen hierover. 
 
Hans regeert hierover (motioneel) over de inzet en input van de BB in de 
bunker. Kortweg: “knikker deze eruit “. 
Cor geeft tekst en uitleg over de BB input i.r.t. de afspraken van de ZHL. 
 

FINANCIËN 
VASTSTELLEN VAN DE KASCOMMISSIE 
Die van afgelopen 2019 is geweest op 18.01 2020.  
Resultaat separaat uitgedeeld, ook verwerkt in het jaarverslag. 
Ipv André (afwezig) leest Jos deze even door. Jos is ingevallen voor Meindert (ziek) 
en heeft hiervoor goedkeuring van het bestuur gehad hiervoor. 
Hierbij wordt deze goedgekeurd en zal het verslag van de kascommissie 
toegevoegd worden aan het verslag.  

De nieuwe kascommissie is André , Beatrice en Piet (reserve) . 

 
Cor vraagt “welke significante wijzigingen” zijn er ten opzichte van vorig jaar. De 
entree is aangepast, we boeken digitaal en dit loopt vooralsnog goed. Het vooraf 
betalen is een prima input voor mensen die als ‘no show’ er zijn. 
Weinig voorgekomen dit jaar. 
 
 
 
 
Er is een klein bedrag aan sponsors. Ook wat vrienden. De teruggang in sponsors is 
helder. Bedrijven doen hier niet meer aan en lijkt een probleem.  
Betsy deelt de bezoekers aantallen uit en het financiële overzicht. 
Jos geeft aan dat er meer en meer buitenlandse bezoekers zijn.  
 
Uit het staatje blijkt dat de reguliere rondleidingen teruglopen en het aantal 
groepen stijgt. 

Adrie verzoekt om een staatje om de gegevens bij te houden in de kassa. 

 

PUBLIC RELATIONS 
Wat hebben we gedaan, wat doen we, wat gaan we doen en hoe ? 

A) BEREIKT IN 2019 
a. Diverse artikelen, foto’s , evenmenten e.d. tijdig ingevuld 
b. Nieuw was de 3 talige 4-slag folder, wordt intensief gebruikt. 

Centraal sluit deze zelfs in bij de rekening. 
c. Flyers voor de woensdagmiddagen is gemaakt en werkt prima. 
d. Op 7 augustus is Rijnmond geweest voor filmopname. Prima 

promotie. Op de site van Rijnmond staan diverse films van onze 
bunker. 
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e. Alice van Kempen heeft een film gemaak begin september. Wordt dit 
jaar afgerond met voice-over e.d. 
 

B) WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2020 
a. Dit jaar is inmiddels alles ingezet op alle mogelijke middelen. 
b. Ook dit jaar gaan dezelfde folders uitgezet worden. 

Adrie geeft aan dat de folder een verschoven tekst heeft. NAKIJKEN ! 
Ton loopt dit na. 

c. HEMA heeft weer fotolijsten gesponsord, komen als tegenreactie voor 
rondleiding 

d. Nieuw is dat Voorne in Stelling dit jaar doorberekend mag worden 
door ons en is dus niet meer gratis !. 
We gaan € 4,- rekenen per bezoekers. Voor kinderen half geld. 
 

In het krantje van Nissewaard staat nooit iets over onze bunkers (Leen 
Snoey). Ton gaat eens nakijken waarom dit niet gebeurd is.  
Leen geeft aan dat in deze contreien 80.000 inwoners wonen dus … 

Jos geeft aan dat di meestal de willekeur is van de redactie omdat zij het 
aldaar niet interessant genoeg vinden.  
Leen geeft contact persoon aan Ton door. 
 
 

Hans geeft aan dat ook dit jaar LINQ-media dit jaar graag terug wilt 
komen. 
De social-media link wordt steeds belangrijker. De reguliere rondleidingen 
lopen terug dus juist de social-media kan hiertoe bijdragen. 
 
Hans geeft aan om komend jaar minimaal 2x te gaan flyeren. 

C) NIEUWSBRIEVEN (INTERN EN EXTERN 
a. Intern: resultaat en bevindingen: 

@ Hans: momenteel problemen met zijn mailadres. Staan er een paar 
in de verzending. 
Tot refereert aan de site www.bezoekatlantikwall.nl  
Jos geeft aan: fijnweertezien van de geme Hellevoetsluis e.d 

b. Extern: resultaat en bevindingen: 
@ Barry: Ook dit jaar zijn er 2 externe nieuwbrieven de deur uit 

gegaan. Geen reacties op, kan goed nieuws zijn (    )  

 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Commentaar is welkom. 

 

75 JAAR VIERING 
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Er is een team vanuit bestuur, samen met Beatrice en Peter bezig voor de 75 jaar 
viering. Dit wordt 2,3 en 5 mei (maandag 4 mei ‘laten we met rust’). 
In het weekend verwachten we veel aanloop. 

Idee voor 2 en 3 mei is een duintour en een stukje bezoek bunker (EXPOkamer), 
waarbij we de bevrijding gaan belichten. 

We gaan een route met markeringspalen door de stelling maken, pijlborden voor 
een routeaanduiding en ‘paalbordjes’ . Ook komen er uitklapfolders met route en 
tekst en uitleg.  
Wij gaan op plekken in de route staan (of lopen rond) en helpen de mensen op de 
route. Eindpunt: Biber.  
Kantine en de EXPO kamer zijn open. 

Op 5 mei wordt in Oostvoorne, Tinte en Rockanje een muziekfestival georganiseerd 
waarmee wij, met de gemeente optrekken. De gemeente heeft al € 5.000,- 
toegezegd als basisbedrag, daarnaast lopen er (Deltafonds, V-fonds) diverse 
subsidie uitvragen.  
We kunnen dus van Kiet. 

De communicatie en PR loopt vanuit de gemeente, wij kunnen vanuit onze PR hier 
mee verder gaan. 

In relatie tot de scholen zal er zeker ook op deze data iets te doen moeten zijn. Is 
weliswaar meivakantie maar andere data zijn mogelijk. 
Moeten denken hoe hieraan mee te werken. 

Allen moeten nadenken over bevrijdingsverhalen, Jeroen Rijpsma heeft al wat 
documenten aangeleverd die de 5 mei dagen beschrijft, de eerste geallieerden 
waren de Engelsen die op 8 mei hier naar binnen kwamen (Royal Buckshire 
Regiment, 30e bataljon, boek T force (zie afbeelding). 

 

Afbeelding boek T-force 

Speciaal om hier de installaties veilig te stellen, later gevolgd door de Canadezen. 
We willen natuurlijk ook zo’n soldaat van dit regiment plaatsen. 

Omroep aan allen dit ook uit te zetten. 
Op de gidsen dag gaan we hieraan aandacht bevestigen. 
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Bouwen vraagt aandacht voor de festiviteiten in Brielle en mogelijk andere plaatsen. 
Beatrice geeft aan dat hiervoor aandacht is en samen met de gemeente die 
contacten gezocht worden. Gezamenlijk wordt hierover gepubliceerd om 
eilandbezoekers keuzes te geven. 

Overleg (o.a. over de rondrit) is contact opgenomen met Brielle. 
Jos vraagt of er geen ‘veteranenclub is van het Engelse regiment’ ? Misschien dat 
we iets naders kunnen vinden. Een veteraan zou fantastisch zijn.  
Cor gaat via de schrijver van dit boek hier achter aan.  

EXCURSIES EN UITJES EN LEZINGEN 

Wat staat er op de rol, wat zijn wensen 
 

• Op 14 februari 2020 start in het Nationaal Militair Museum op de 
voormalige vliegbasis Soesterberg de de tentoonstelling "Hij of Ik". Deze 
tentoonstelling is opgezet in het kader van 75 Jaar bevrijding. Daarin staan 
een Canadese en een Duitse militair centraal.--- Interesse ? 

• In bestuur afgesproken dat we in het eerste weekend in 7 november 2020 
naar Oostende gaan→ excursie 

• Komende winterseizoen komen sowieso lezingen. Inmiddels staan de 
volgende reeds op de nominatie: 

o  Strijd om de Maasbruggen  -Vincent Quast 
o  Mobilisatieperiode  -Vincent Quast 
o  gevechten vliegveld Waalhaven  -Vincent Quast 
o  Bombardement op Rotterdam  -Vincent Quast 
o  Strijd bij Capelse Brug (Polenregiment) -Theo Veerman 
o  Rotterdams beleid explosieven  -Joost Martens 
o  Colonel Armin Peterson -Dennis Nootenboom 

 

Andere lezingen zijn welkom . 

Bouwen draagt Nadette Somers al aan (Wolga Tataren). Wordt ingezet. 
Allen graag nieuwe lezingen aandragen. 

WEBSITE 
 

Is één jaar werkzaam en naar tevredenheid, aanpassingen die gewenst of 
noodzakelijk zijn doorgeven. 
 

Instagram: Martijn heeft de Biber aangemaakt op Instagram. Met steekwoorden 
kan je een groot publiek bereiken (bijvoorbeeld luchtverdediging)  
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Toegevoegde agendapunten van vrijwilligers 

➢  geen 
 

Rondvraag 

➢ Jos maakt zich zorgen over het aantal gidsen. Zorgelijk gezien het aantal. 
Barry stuurt de actuele lijst door 
Vraag hoe we aan de posters komen. Peter geeft aan dat hij deze uit 
archiefkranten e.d. heeft. 

➢ Martijn draagt een idee aan: draaiboeken voor mensen/gidsen tijdens de open 
dagen. 

➢ Luc vraagt om iets commerciëler te worden, merchandise verkopen.  
Betsy regeert hierop : ansichtkaarten liepen niet, fietsroutes ook niet. Drukkosten en 
afname is vaak lastig in te schatten. 
Hans denkt aan koelkastmagneetjes ? Pakken deze vooral op. 

➢ Bouwen vraagt n.a.v. Saillant ? Lezen we dit ?  
Barry legt deze altijd in de bunker neer en stuurt de app als deze er is.  

➢ Lou wilt van de groepsapp aandacht geven de reacties. We moeten hier iets mee 
doen. Graag gebruiken voor de doeleinden waarvoor we het willen. Allen aandacht 
voor hebben aub. 
Allen nog maal aandacht voor ! 
Elke vrijwilliger kan elkaar aanspreken op dit gedrag. 
Kunnen we het binnenverhaal niet met microfoon doen ? 
Naar de gidsendag. 
Lou overhandigd 2 tegeltjes voor de 75 jaar bevrijdingsexpositie. 

➢ Gidsendag: 7 maart 2020 tot 09.00 tot 12.00 uur 
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