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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van 2022. Met dit verslag 
brengen wij u op de hoogte van de resultaten van het 
afgelopen jaar en nemen wij een doorkijk naar het 
komende jaar. 
 
Het jaar 2022 is best bijzonder geworden voor onze 

Stichting, we hebben ons in dit eerste na-coronajaar, goed geprofileerd. Ons evenement 
op 7/8 mei is enorm geslaagd, de eerste inzet van re-enactors is enorm positief bevallen, het 
bezoekende publiek was enthousiast en heeft aangetoond dat ‘uitbeelden en visualiseren van 
geschiedenis’ een duidelijke meerwaarde heeft. 
Het totaal aantal bezoekers was groot dit jaar, duidelijk een beeld dat we een zonnige 
toekomst mogen tegemoet zien.  

VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 

Winterwerkzaamheden 
Afgelopen winter (2021-2022) is er door de vrijwilligers 
weer met overgave enorm gewerkt, binnen en buiten de 
bunker(s). De 424 is vrijwel afgerond, de modelbouw is 
volledig van start gegaan met het nieuwe diorama, 
weliswaar vanuit de Pinnepot locatie, maar inmiddels 
zover dat e.e.a. in de 424 geïntegreerd kan worden. De 

vrijgekomen 409A locatie op de hoek van het vliegveld is onderdeel geworden van de 
rondleidingen en vanaf dag 1 veel bekijks getrokken.  

Rondleidingen 
De rondleidingen zijn goed bezocht, weliswaar hebben we ons nog in het jasje van de 

Coronajaren gehesen (2 rondleidingen per dag), maar dat was voor onze 
gidsen geen probleem. De flexibiliteit bij deze mensen heeft aangetoond 
dat we ook hier onze waarde hebben bewezen. 
 
De evenementen opgeteld bij de reguliere rondleidingen lieten weer een 
prima aantal zien. 

 

 

bezoekers 
2018 

bezoekers 
2019 

bezoekers 
2020 

bezoekers 
2021 

Bezoekers 
2022 

Biberbunker 1.702 1.620 856 953 1469 
Tabel bezoekers aantallen 

 

Aanwezigheid 
Dit jaar zijn langzaam een aantal nieuwe gidsen ingevoerd en 
hebben we kunnen constateren dat we ruimer in de gidsen zijn 
komen te zitten. Nodig willen we blijven groeien. 
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TOEKOMST 

Veranderingen 
Elk jaar kent wel een specifiek onderdeel waarin we 
zachtjes gezegd minder gelukkig zijn. Strubbelingen in 
organisaties zijn niet bijzonder maar soms niet wenselijk. 
Uiteraard is zoiets jammer maar ook vaak onoverkomelijk. 
Veel moeilijker is het om dan weer met een ‘clean sheet’ 
door te starten, meestal blijven onuitgesproken zaken de 
boventoon voeren.  
Uiteraard wil niemand dit, bespreken is prima. Ook het 
bestuur heeft onderkend dat de aanpak anders moet en 

wil hierin doorpakken.  
Het gebruik en opzetten van werkgroepen met eigen verantwoordelijkheid (wel binnen de 
kaders en randvoorwaarden van de StB) is ingezet. 
 
Dit betekent dat projectleiders van de werkgroepjes zijn ingezet zodat helder is dat er een 
aansprekende persoon is voor elke werkgroep. Elk werkgroepje probeert een projectmatige 
structuur van werken na te jagen 

 
Figuur 1: werkgroep onderverdeling 

Als bestuur vragen we dus ook om in deze vorm te werken en de projectverantwoordelijke te 
ondersteunen in hun rol. Elke werkgroep is daarnaast weer onderverdeeld in activiteiten 
zodat er niets vergeten wordt. 
De afspraken en ideeën komen tezamen in het zaterdagcafé ( zie verder). 
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Lezingen 
In 2022 zijn we begonnen met lezingen. Jeroen 
Rijpsma beet het spits af met “Atlantikwall in 
kaart”, een bijzonder inspirerend verhaal. 
 
Evenzo bijzonder was de daarop volgende 
lezing van Wouter Hagemeijer over “de Aanval 
op Rotterdam”. De 3e lezing liep in het water, 
er waren naast Wouter die een lezing over ‘de 
verdedigers van Rotterdam’ wilde geven 
welgeteld 2 aanwezigen (Edwin en Barry), een 

voor onze Stichting onwaardig moment. Schaamte bij de aanwezigen, echter Wouter was 
heel coulant in zijn opstelling. We zullen maar zeggen dat het verschuiven van één dag de 
oorzaak was (ook ijzelde het die avond), maar tijdig afzeggen is wel het minste wat je mag 
verwachten. 
 
Hoe dan ook: ook in 2023 zal er gekeken worden naar lezingen, we hebben alle apparatuur 
ervoor, de opzet zal naar alle waarschijnlijkheid anders worden. 

Ongewenst gedrag 
De term ongewenst gedrag had het woord van 
2022 kunnen zijn. Landelijk werden items naar 
voren geschoven als zijnde grensover- 
schrijdend, wat die grens dan ook is werd er 
niet bij verteld , maar elke organisatie leek er 
wel mee besmet te zijn. Ook wij bleken hier wel 
mee te maken te hebben gekregen, gelukkig 
geen discriminatie of sexuele uitspattingen. 
Maar wel verbale en non-verbale situaties die 
op z’n zachts gezegd onprettig werden ervaren traden op. Vervelend om hier iedere keer de 
aandacht en energie aan te moeten verspillen en dus zal 2023 ook een jaar worden om ‘hier 
iets mee te moeten doen’.  

Veiligheid 
Veiligheid is wel een dingetje, voorheen deden we dit 
af met “ach “er hebben er een paar EHBO” en “er is 
altijd een wagen op het terrein” echter door 
deskundigen zijn we erop gewezen dat het niet af te 
doen is hiermee. Ook niet het ophangen van een 
defibrillator lost dit op.  

Wat gaan we hieraan doen ? 
Het opzetten van een calamiteitenplan is in concept reeds gebeurd, we zijn hiermee bezig en 
aan het inventariseren want 7 januari 2023 heeft aangetoond dat we dit voor het volgende 
evenement gewoonweg gereed moet zijn. Heel veel mensen (in het verleden was 40 
personen voor de brandweer het matje ,60 mag je vanuit gaan , de bezetting van de BB 
destijds) zorgen voor problemen, zeker als er wat gebeurt, dus een calamiteitenplan is 
noodzakelijk.  
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HET JAAR 2023 
 

ook dit jaar hebben we de nodige aanpassingen gedaan, nieuwe 
zaken geïntroduceerd en het nodige gerealiseerd om de toekomst 
van de Stichting garant te stellen. 

Rondleidingen 2023 
De rondleidingen voor 2023 zijn alweer gepland, de open dagen 

(vooralsnog) ook en staan inmiddels ook al op de 
website om te reserveren. 
 
Samenwerking vanuit de vsie Voorne aan Zee met 
Brielle en Hellevoetsluis wordt opgepakt. 
 
Net als voorgaande jaren wordt er weer invulling 
aangegeven door de gidsen voor zover het de 
beschikbaarheid betreft en willen we in maart een 
gidsen bijeenkomst houden.  
De presentatie willen we aanpassen, de verhalen 
verpersoonlijken en koppelen aan Voorne Putten 
 

Een aantal nieuwe gidsen gaat volledig nu meedraaien. Afspraken over hoe en wat we gaan 
doen maken we uiteraard nog. 
 
De woensdagen zetten we door zoals in voorgaande jaren, 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. 
 
De “Stelling Bibertour” (het aantal althans), waarbij het accent meer op de stelling wordt 
gelegd, is ingekrompen, reden is dat we de stelling als zodanig meer in de evenementen 
willen gaan opnemen. 
De stellingtour wordt daarbij niet meer uitgesmeerd over een hele dag maar teruggebracht 
naar één. 
 
Uiteraard gaan we ons ook weer bezighouden met het uitzetten van folders, posters e.d. bij 
hotels, campings en bed-and-breakfasts.  
Natuurlijk wordt de (lokale) pers weer opgezocht. 
Social media versterken we, duidelijk in 2022 is geworden dat daar de grote bekendheid nu 
vandaan komt. 
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Website 
De website draait volledig en wordt goed gevonden. Het boekingsproces via de website loopt 

prima en alle benodigde informatie wordt hierop gezet. 
Reacties van mensen blijven nog uit maar het is natuurlijk 
leuk om een reactie achter te laten, iets wat we ook onze 
bezoekers moeten meegeven. 
 
Voor de vrijwilligers 
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 paswoord kwijt zijn, een telefoontje of app-
je is voldoende. 
“DE INFO IS DE MOEITE WAARD”. 
Ook gaan we hier nieuwe functionaliteiten zetten, zoals 
een voorproefje is gegeven tijdens de gidsenbijeenkomst in december. 
 
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. 
 

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.  
Dat menselijke karakters botsen is ook duidelijk gebleken 
en hoewel er genoeg gezegd en gesproken is om alle 
plooien recht te trekken, lijkt dit nog immer niet helemaal 
gelukt. Uiteraard is dit jammer, we zijn nog steeds de 
mening toegedaan dat iedereen de Stichting en 

doelstellingen een warm hart toedraagt. Dat dit botst (kan botsen) met individuele ideeën en 
meningen is altijd vervelend maar ook iets wat niet te voorkomen is.  
 
Een nadelig gevolg is dan ook dat we soms als bestuur besluiten moeten nemen die niet leuk 
zijn, de consequentie van een groeiende organisatie. Soms conflicteert hierbij het historische 
karakter met de doelstelling van de Stichting. Voor de levensvatbaarheid van de organisatie, 
maar ook om het plezier bij de vrijwilligers te behouden, moeten we soms (daar lijkt het op) 
tegenstrijdige beslissingen nemen. 

Hoe dan ook…. meepraten en ideeën 
blijven welkom. 
Sterker nog, we willen dat iedereen 
zijn inbreng kan doen, zijn ideeën mag 
aandragen en wensen onderschrijft.  
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HET ZATERDAGCAFÉ  
Één van de plekken om dat te doen, het gezamenlijk praten en besluiten over ideeën, is het 
zaterdagcafé, een moment voor een ieder om gezellig te kletsen over plannen en wensen. 
Elke mening telt hierbij even zwaar.  
Het bezoek van ‘dit café’ hopen we verder met steeds meer vrijwilligers uit te breiden, in het 
besef dat sommigen niet op zaterdag kunnen. 
Alternatieve mogelijkheden (MSTEAMS-overleggen ed) worden bekeken, maar … de basis 
blijft het zaterdagcafé.  

De besluiten, veelal in de zaterdagcafé genomen en door het bestuur soms bekrachtigd in de 
vergaderingen, zullen met regelmaat via de app jullie kant opkomen.  
Voor de mensen die zaken willen downloaden vanuit de app (of apps) is het aan te raden 
Whatsapp op je PC of IPad te installeren.  
Ga op één van deze apparaten naar : https://www.whatsapp.com/download/?lang=nl  en 
het wijst zich vanzelf. Indien nodig kan altijd hulp gevraagd worden. Een belletje naar één 
van de vrijwilligers of de secretaris is voldoende, online kan tegenwoordig via MSTEAMS 
gemakkelijk hulp worden geboden. 

BESTUUR 
 

Het bestuur is afgelopen jaar van start gegaan met 2 
nieuwkomers, Christiaan van Bennekom (PR) en André 
Janssen (AZ) 
Uiteraard zijn jaarvergaderingen het geijkte moment 
om het hierover te hebben. Wil je je beschikbaar 
stellen voor een bestuursfunctie vanaf 2023, meld je 
aan. 
 

VRIJWILLIGERS 
Het aantal vrijwilligers is iets om trots op te zijn, en … de gemiddelde leeftijd is afgelopen 

jaar gedaald. De hoge leeftijd maakt je als organisatie 
kwetsbaar. Juist het afgelopen jaar heeft dit maar weer 
eens bewezen.  
Uiteraard zijn we dus enorm verheugd met de nu ook 
jonge mensen die we hebben en bovenal, de inzet die 
deze mensen tonen.. 

Maar… gezamenlijk moeten we beseffen dat we allemaal vrijwilligers zijn. Betekent dat 
karakters of plannen soms kunnen botsen, wat we altijd moeten eerbiedigen is dat we ons 
nooit ‘op de man’ richten. De tijd die alle vrijwilligers, soms onzichtbaar, steken in de StB is 
lovenswaardig.  

JAARREKENING 
 

Het maken van de jaarrekening is de taak van de penningmeester.  
De cijfers van het afgelopen jaar worden normaliter op de 
jaarvergadering gepresenteerd. Ook nu is dat gebeurd. Een verdere 
diepgang op de rekening, zelfs na de jaarvergadering, kan plaatsvinden 
en zijn alle vragen welkom. Wij zullen deze verzamelen en in één keer 
beantwoorden naar alle medewerkers.  
 

https://www.whatsapp.com/download/?lang=nl
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De gepresenteerde jaarrekening is, gezien de bijzondere omstandigheid, als figuur hieronder 
in onderliggend jaarverslag opgenomen. Onze penningmeester heeft wederom puik werk 
geleverd en de kascommissie (16 januari 2023.)heeft de controle uitgevoerd en akkoord 
bevonden. Moge duidelijk zijn dat het afgelopen jaar in de cijfers is terug te vinden (zie 
bijlage).  
Vanwege o.a. de ANBI-verplichting van onze stichting is dit jaarverslag dan ook via de 
website te downloaden . Voor sponsors, begunstigers, ‘vrienden van’ (donateurs) en de 
belastingdienst is de informatie uit dit jaarverslag voldoende.  
 
Een snelle constatering is dat we 2022 met winst zijn beëindigd. Een hoger saldo dan begin 
2022 van Euro € 5.085,11.  
In alle eerlijkheid moet gezegd worden dat hier wel een post bij zit van de inkomsten van 
het 7 januari 2023 evenement. Doordat het boekingsproces vooruit loopt ( de boekingen en 
dus inkomsten vonden plaats in 2022) is dit iets waarmee we rekening hebben gehouden. 
 

VERKLARING JAARREKENING 
 
Mochten er naar aanleiding van de jaarrekening (zie bijlage 1: b.u. 2 pagina’s) vragen zijn, 
mail deze dan naar  . 
gouman@biberbunker.nl  
Wij zullen iedereen uiteraard beantwoorden. 
 

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. 
Betekent dus dat alle werkgroepen hun budget moeten doorgeven aan de penningmeester. 
 

SUBSIDIES 
Het magische woord is gevallen: subsidie. Voor ons van noodzaak om 
onze doelen na te jagen. Voor 2023 en 2024 hebben we inmiddels de 
toezegging voor € 80.000,- van de Provincie. De aanzet van het 
voorterrein is hiermee mogelijk gemaakt. 
Daarnaast hebben we nog een subsidie aanvraag bij Eneco lopen 
waarvan we hopen dat ook deze gehonoreerd zal worden. Betekent dat 
bij accordering van deze onze toekomstvisie volledig ingezet kan 
worden. We wachten af 

mailto:gouman@biberbunker.nl
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TER AFSLUITING 
Met voorliggend jaarverslag hopen we allen in het kort op de hoogte gebracht te hebben van 

2022. Tevens een ‘small peak’ naar 2023. Voorliggende 
jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website zodat 
ook sponsors, subsidieverstrekkers en andere 
geïnteresseerden hierop hun blik kunnen werpen. 
 
 



 

 

 

BIJLAGE 1 – overzicht penningmeester 
 

VERKLARING FINANCIEEL OVERZICHT 2022 STICHTING BIBERBUNKER 

  

Inkomsten Uitgaven 
• Keuken: Alles wat met keuken te maken heeft. Opbrengst: 

statiegeld, verkoop consumpties woensdagen 
• Donaties/vrienden: spreekt voor zich. Dit jaar worden er 2 

afgevoerd (2 niet betaald na herhaaldelijke verzoeken,) maar een 
losse gift van Euro 380,--.   

• Sponsors: helaas 0,0, maar we gaan hier weer meer activiteit in 
stoppen. 

• Entree: Inkomsten van de rondleidingen, groepen. 
• Fooien: Ongeveer gelijk aan opbrengst vorig jaar. 

• Subsidie: Van Gemeente Westvoorne (jaarlijkse subsidie) en 
Provincie ZH (digitalisering ontvangstruimte, 1e deel). Zie ook bij 
Uitgaven. 

• Vaste  lasten: Teruggave Eneco en ook 2x energietoeslag. 
• Diverse kosten/opbr. : Opbrengst van verkoop oude boeken, 

oude militaire attributen, .poppen en oud ijzer. 
• Evenementen: spreekt voor zich. Zie ook uitgaven 

 
 

• Keuken: Normale aanschaf koffie, thee enz. maar ook blikken 
soep voor de hardwerkende vrijwilliers. 

• Vaste lasten: bestaat uit bankkosten, Eneco, telefoon, web 
(domein), verzekering. 

• PR: o.a. grote post voor stukje in Westvoornaer over Mei 
evenement 2022 

• Admi kosten: secretariaatskosten, postkosten , wisselgeldopname 
voor kas (evenementen) 

• Representatie:  Attenties voor zieken, attenties voor externe 
belangrijke contacten, voor gastsprekers bij lezingen 

• Modelbouw: Kosten naar maquettebouw. Budget via 
spaarrekening (budget dit jaar opgebruikt) 

• Inventaris: o.a. AED pads, sleutelkastje,nieuwe sumup, reparatie 
wapens 

• Diverse kosten/opbr: o.a, wapenverloven,  
• TD/renovatie: diverse kosten voor werkzaamheden en onderhoud 

van onze bunkers. 
• Entree: Kosten van Mollie/Sumup voor reserveren via site en 

betalen via pin, en aantal retour stortingen wegens annulering 
rondleiding door Corona/ziekte 

• Subsidie: overboeking subsidie naar spaarrekening . 
• Lidmaatschappen: Natuurlijk VP, Menno van Coehoorn. Grote 

post Liniebreed ondernemen, maar die gaan we niet meer 
betalen (misschien via Gemeente) 
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BIJLAGE 2 - verklaring Kascommissie 16 januari 2023 

 


