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Voorwoord
De voorzitter schrijft de jaarverslagen en de secretaris de bestuur verslagen. De
penningmeester stelt met de gegevens - te leveren door o.a. de voorzitter jaarlijks het financieel jaarverslag op.
ANBI:
Onze stichting (opgericht in 1985) is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende
Instelling sinds 1997. Vanaf 1 januari 2014 zijn de voorwaarden veranderd. Een
van de nieuwe regels is: 'het openbaar maken van diverse gegevens via een
internetsite'.
Dit zal vanaf medio 2014 geschieden door middel van de publicatie van het
Jaarverslag op http://radiomuseum.driesens.nl/verslag.
In dit verslag moeten, naast alle contactgegevens, zijn vermeld:
A: - samenstelling bestuur
B: - het beleidsplan
C: - het beloningsbeleid
D: - de doelstellingen
E: - een verslag van de uitgeoefende activiteiten
F: - een financiële verantwoording
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Verdere informatie over de ANBI verplichtingen en regels op de site van de
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/zakelijk//ANBI//
A: Samenstelling van het bestuur van stichting "Het R.A.M."
Het Bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Voorzitter/conservator:
Secretaris:
Penningmeester:
Restaurateur:
Bestuurslid:
Vrijwilliger

Ir. F.J.J. Driesens te Reusel
Drs. T. de Wolf te Soest
Ir. E.J.M. Verheijen te Buchten
Ing. E.C. Plevier te Blaricum
Drs. F.E. Fabels te Velp
J. Keijzer te Hillegom.

Onze stichting "Het R.A.M." is verbonden met de overkoepelende organisatie
Stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland "sTEN" te Lopikerkapel. De heer
Driesens is daarvan medeoprichter en penningmeester.
B. Het beleidsplan voor 2014
Het beleid wordt gedicteerd door de doelstellingen van onze stichting, zoals
beschreven in hoofdstuk D.
De belangrijkste factoren daarin zijn die welke voor ieder museum gelden:
Verwerven+registreren +zekerstellen+conserveren+restaureren +beschrijven+exposeren +publiceren

Daarbij is ons beleid gericht op continuïteit en openheid, zo als:
- openstelling van ons museum op vaste tijden voor een breed publiek
- verspreiden van kennis in "woord en beeld" door het uitgeven van
boeken en CD's, beantwoorden van vragen via e-mail en dergelijke of het
meewerken aan exposities van andere gelijkgerichte organisaties (NVHR; STEN )
- beheersen en verbeteren van de utiliteiten in het museum, zoals:
klimaat, verlichting, uitstalling, fotografie, data opslag en inrichting van
werkplaats en opslagruimten
- beheren en beheersen van de kosten en inkomsten
- zakelijk beleid van de organisatie in het algemeen, o.a. inhoudende de
contacten tussen de bestuurders onderling en de buitenwereld.
Er zijn jaarlijks twee bestuursvergaderingen.
De punten welke in 2014 daarbij onder speciale aandacht komen zijn:
B1.
B2.
B3.
B4.

-De begroting voor het jaar 2014
-Publiceren van een overzicht met gegevens over Nederlandse radio's in
de periode 1913 tot 1943
-Installeren van de verworven spoelwikkel installaties van de heer A.
Woudsma
-Organisatie van enkele grote overzicht tentoonstellingen in den lande.
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B1: Begroting voor het jaar 2014
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Aan de hand van de resultaten van de afgelopen jaren wordt de begroting als
volgt vastgesteld:
uitgaven
inkomsten
renten
0
giften en entree
200
public relations
125
administratie
150
abonn./tafelhuur NVHR
150
publicaties en fotografie
125
bestuurskosten
250
inrichting museum
150
kosten pc/printer
250
aankoop diversen tbv restauraties
350
kosten Ing-bank
100
boeken: inkomsten
150
energiekosten
1000
huur en onderhoud ruimten/poetsen 3000
donatie i.v.m. energiekosten
1000
donatie huur en onderhoud
3000
donatie vereffening kas
1300
----------------- +
-------------- +
totaal 5650
5650

Ad punt 15 a/b/c: berekening schenkingstotaal door F.J.J. Driesens:
De energiekosten worden geschat op 1000 euro/jaar.
Het schenkingsdeel bedoeld ter compensatie huur en onderhoud ruimten is vastgesteld op € 3000,De punten 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 verlopen voornamelijk via de kas en worden daarin gestort door de heer Driesens.
Totaal: 1300, zie vereffening kas 15c.
De totalen aan schenkingen door de heer F.J.J. Driesens aan Stichting “Het R.A.M.” worden daarom geraamd op: 1000 +
3000 + 1300 = 5300 euro in 2014.

B2.
Publiceren van een overzicht met gegevens over Nederlandse
radio's in de periode 1913 tot 1943
De heer G. verheijen zal zijn inspanning om een zo compleet mogelijk overzicht
van alle in Nederland geproduceerde toestellen in de periode 1913 tot ongeveer
1943 voortzetten. De publicatie van het resultaat vindt plaats via de website van
de NVHR: www.nvhr.nl en http://RadioMuseum.org
B3.

Installeren van de verworven spoelwikkel installaties

Begin 2014 is de complete spoelwikkel inventaris van het overleden NVHR-lid
Arend Woudsma door de stichting R.A.M. als schenking aanvaard. Na de
installatie is het de bedoeling deze weer in gebruik te nemen, zodat zij kan
dienen om defecte transformatoren opnieuw te wikkelen. Deze dienst werd door
de heer Woudsma aan leden van de NVHR aangeboden.
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Spoelwikkel installaties van de heer A. Woudsma (+)

B4.

Organisatie van enkele bijzondere tentoonstellingen in den
lande

Plannen zijn in voorbereiding om enkele landelijke exposities betreffende de
Nederlandse radio geschiedenis te organiseren in 2015, 2017, 2018 of 2019.
Ook is er de gedachte om de aandacht te vestigen op een bijzondere
zend/ontvanger uit de 1e wereldoorlog, nu de herdenking daarvan in Frankrijk in
volle gang is gezet. Onze zogeheten Wireless Trench (loopgraaf) Set is mogelijk
ingezet bij de tankslag bij Cambrai in november 1917 en zou daar een
belangrijke rol in de doorbraak van deze oorlog hebben vervuld.
De link met ons eigen museum en deze set ligt in het feit dat Ir White,
hoofdontwikkelaar bij de N.S.F. tussen 1922 en 1931, de mede-ontwikkelaar van
dit toestel was.
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C. Het beloningsbeleid
De stichting "Het R.A.M.' kent geen beloningsbeleid voor de medewerkers.
Onkosten gemaakt in belang van de stichting worden gedeclareerd bij de
penningmeester en verwerkt in het Financieel Jaarverslag.
Onze medewerkers functioneren op vrijwillige basis.
Het aantal uren per jaar dat onze medewerkers voor de stichting vrijwilligerswerk
hebben verricht vindt u in bijlage 4.
D. De doelstellingen van de stichting "Het R.A.M."
De doelstellingen van de stichting "Het R.A.M." zijn beschreven in haar
oprichtingsakte van 12 november 1998 te Bladel:
Artikel 2:
1. De stichting heeft ten doel het bijeenbrengen, conserveren, restaureren en
analyseren/bestuderen van historisch belangrijke voorwerpen, documenten en gegevens op het
gebied van de radiotechniek in het algemeen en op het gebied van het radio-amateurisme in het
bijzonder, met als doel het zekerstellen, vergroten en verspreiden van kennis, inzicht en begrip in
de ruimste zin van het woord op gemelde of verwante gebieden.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het inrichten en beheren van onder andere een permanente expositie, een bibliotheek, een
electronische meetkamer, restauratiewerkplaatsen en alles wat verder nodig zal blijken voor het
bereiken van de doelstellingen.
b. het verrichten of laten verrichten van wetenschappelijk en geschiedkundig onderzoek op
gemelde gebieden.
c. het meewerken aan of organiseren van andere activiteiten die de doelstellingen van de stichting
betreffen, zoals het geven van adviezen, informatie, publicaties, lezingen, tentoonstellingen,
beurzen, onderwijsactiviteiten en dergelijke.

E. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2013
De navolgende activiteiten vonden in het afgelopen jaar plaats:
E1: Bestuursvergaderingen
De 16e bestuursvergadering te Driebergen op 6 juli 2013.
De 17e bestuursvergadering te Reusel op 20 december 2013
E2: Openstelling museum
Elke eerste zondag van de maand is het museum geopend van 13:00 tot 17:00
uur en daarnaast ook op afspraak. Er is altijd een rondleiding met demonstraties
en uitleg.
Het aantal bezoekers kwam in 2013 uit op 103 personen.
De reacties in het gastenboek waren uitsluitend zeer positief!
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E3: Public relations
Er is een stapel folders afgedrukt en verspreid over diverse locaties. Het effect
hiervan is niet goed te traceren maar lijkt geen invloed te hebben op het aantal
bezoekers.
Ook staan wij vermeld in vele museumgidsen en onderhouden we contacten met
andere musea, zoals het Corver Museum in Budel (radio zend amateurisme),
de Stichting tot Behoud van Historische Philips Produkten in Eindhoven, het
museum Bevrijdende Vleugels in Best en het Museum De Bewogen Jaren 1939 1950 in Hooge-Mierde.
Tenslotte hebben we contacten met lagere scholen in Reusel en werken mee aan
lessen in "techniek".
E4: Boekverkoop
Het betreft onze eigen uitgave van het geïllustreerde handboek "Opkomst van de
Nederlandse Radio-industrie 1915 - 1931". (2002, harde kaft, 1000 expl.).
In totaal zijn er in 2013 27 boeken verkocht of geschonken aan relaties, welke
bijvoorbeeld een belangrijke dienst aan het museum leverden (schenking enz.).
Dit brengt de voorraad op 113 stuks.
In 2014 starten we met boek nummer 893. De verkoopprijs is op € 10
gehandhaafd. Bij verkoop via internet wordt 3 euro verzendkosten berekend.
Bij aanschaf in het museum wordt 2 euro korting gegeven.
E5: Verwerven
We mochten ons in 2013 verheugen op een groot aantal belangrijke aanwinsten.
Zie bijlagen 1 en 2.
Tegenover verwerven staat afstoten: in 2013 is begonnen met het screenen van
voorraden onderdelen en toestellen. Gestart is met de radiolampen/buizen op
voorraad door deze te categoriseren op soort en type en overzichtelijk op te
bergen. Vervolgens blijkt dan dat een gedeelte overtollig is. Dit deel werd
aangeboden op de verzamelaars markt. Het bespaart bergruimte en levert geld
op, waarmee weer aankopen kunnen worden gefinancierd.
E6: Zekerstellen
Onder zekerstellen valt, naast bewaren, vooral zekerheid voor de toekomst. Een
verzameling zonder huisvesting en/of gemotiveerde eigenaar heeft geen
toekomst!
In 2013 vonden twee acties plaats om deze zekerstelling te bevorderen:
1.: Op 17 januari 2014 heeft de voorzitter een testament afgesloten, waarin hij
bij overlijden zijn gehele verzameling historische radio apparatuur met
toebehoren, enz., enz., aan de stichting "Het R.A.M." legateert, samen met een
bedrag in geld groot € 25.000. Deze keuze van de heer Driesens om zijn collectie
door te geven aan de gemeenschap is in 2013 met het bestuur doorgesproken
en geaccepteerd.

6

2.: In de loop van 2013 heeft onze secretaris (de heer de Wolf, voorzitter van de
Stichting Geschiedenis geluidsregistratie) acties ondernomen om in Hilversum de
leegstaande KRO-studio voor sloop of verkoop te behoeden met in gedachten
daarin een communicatie-technisch-historisch-museum te vestigen.
Deze actie is nog gaande.
E7: Conserveren
In onze werkplaats zijn proeven genomen met nikkelbaden en werden oude
onderdelen daarmee gerestaureerd. Een leverancier voor nikkelanodes werd
gezocht en gevonden.
Ook werd gezocht naar conserveringsmethoden voor onder andere eboniet en
verweerde verf. Chemicaliën werden aangeschaft, zoals Waxoil, een middel om
de carrosserie van auto's te beschermen en een impregneermiddel genaamd
Butvar B-74 waarmee poreuse materialen kunnen worden geconserveerd en/of
verstevigd, zodat verpoederen en verweren van verf en dergelijke kan worden
tegen gegaan. Ook is een liter polyester giethars aangeschaft, samen met zwarte
kleurstof, om reparaties aan eboniet uit te voeren bij restauraties.
E8: Restaureren
In 2013 is wederom gewerkt aan de restauratie van enkele radiotoestellen. Dit
geschiedt op de donderdagen door de heren Plevier en Driesens. Hieronder vindt
u de projecten die gereed zijn gekomen.
- een N.S.F. afluisterontvanger (1925)
- 4 stuks raamantennes voor de N.S.F. 5 (1928), type 335 volgens
ontwerp van de constructeur Metze in 1927. Drie hiervan zijn dus
replica's.
- een ERRES type KLm (1928), gemaakt door Van der Heem & Bloemsma
- een NEBAT 4-lamps ontvanger (1926) van de heer Rouwhorst voor
bewezen diensten en zijn schenkingen aan het museum.
E9: Registreren
Van september tot in december hebben de heren de Wolf en Driesens elke
donderdag een registratieronde door het museum uitgevoerd.
Daarbij zijn alle belangrijke realia in het museum beoordeeld op hun museaal
belang (judicium) en waar van toepassing geregistreerd (museum-nummer
toegewezen). Het betrof ongeveer 630 voorwerpen.
E10: Beschrijven
Door de heer Verheijen is dit jaar wederom veel speurwerk (veldwerk) verricht
op het gebied van de geschiedenis van kleine Nederlandse radiomerken. Hij
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bezocht daarbij onder andere familie en/of nazaten van de volgende vroege
fabrikanten: WECO/Biedermann, Thijssens/MINIMAX en BORAF/Driessen/Vughts.
De heer Keijzer heeft, na intensief speuren op het internet, een tweetal mappen
met originele drukproeven van folders enzovoorts van de N.S.F. (periode 1927
tot 1931) gevonden en deze kunnen bemachtigen. Het gaat om honderden
stuks. Samen met enkele honderden originele fabrieksfoto's uit eigen bibliotheek
zijn deze door hem, op hoge resolutie, ingescanned en op een harde schijf gezet.
Hiermee is een belangrijk digitaal document ontstaan, dat nu in het museum te
raadplegen is.
E11: Werkplaats
Om in de werkplaats restauraties uit te kunnen voeren op hoog niveau, kan men
geen genoegen nemen met een schroevendraaier of beitel.
In 2013 is ons arsenaal daarom uitgebreid met een powervijl, een fijn zaagblad
voor onze afkortzaag (hout), een tafel cirkelzaag en een elektrische figuurzaag.
E12: Inrichting beveiliging museumruimten
Na verwerven van de N.R.I. H.F.I. door ons museum heeft een kleine
herinrichting plaatsgevonden. Voor de N.R.I. producten is een uitstalling
gerealiseerd in de Spiegelzaal. Hiermee komen deze historisch belangrijke
apparaten beter tot hun recht.
Deze herinrichting vond plaats samen met een noodzakelijk bevonden beveiliging
van de museumruimten zelf. Immers werd op 10 augustus ingebroken in het
pand Kruisstraat 23 tijdens vakantie van de beheerder! Gelukkig werd het
museum zelf ontzien!
De beveiliging betreft het hermetisch blokkeren van alle toegangen zoals
buitenramen en buitendeuren museum, tussenramen en deuren met de woning.
F. Het Financieel jaarverslag over 2013

Het Financieel Jaarverslag over 2013 is door de penningmeester opgesteld
en is weergegeven op de blz. 9 en 10.

Einde jaarverslag 2013 (internet versie)
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Stichting "Het Radio-Amateur Museum"
Kruisstraat 23, 5541 CH Reusel (NL)
Tel. +31-(0)497-644280

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013
Girorekening 7695280
Plusrekening

Post

Omschrijving

Baten

1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12a
12b
12c
13a
13b
14a
15a
15b
15c

Saldo Plusrekening op 1-1-2013
Saldo Betaalrekening op 1-1-2013
Saldo Kas op 1-1-2013
Rente
Giften/entree museum
Public relations
Administratie/postzegels, etc.
Abonnementen / tafelhuur NVHR / KvK
Publicaties/fotografie
Reiskosten/beurzen/bestuurskosten/EHG
Inrichting meubilair
Kosten PC/printer
Aankoop div. restauraties
Kosten ING-bank
Verkoop boek "Bandoeng"
Verkoop boeken "Opkomst", incl. porto, enz.
Verkoop winkel
Energiekosten
Aandeel F.J.J. Driesens in energiekosten
Huur / schoonmaak / water / licht
Donatie i.v.m. o.a. energiekosten
Donatie huur / schoonmaak / water / licht
Donatie - vereffening giro / kas

17,35
218,12

1
1
1

Saldo Plusrekening op 31-12-2013
Saldo Betaalrekening op 31-12-2013
Saldo Kas op 31-12-2013

Lasten

Kas

Baten

Staat van baten en lasten

Lasten

Baten

Lasten

285,00
0,29

0,29
228,00

228,00
111,06
15,00

249,37
203,79
1158,97
96,73
26,00

90,00
9,95

90,00
121,01
15,00

72,26
244,57
258,35
14,50

72,26
493,94
462,14
1173,47
96,73

90,00
19,00
500,22

116,00
19,00
658,78

1159,00

3000,00
1800,00
3000,00
726,41

600,00

3000,00
1800,00
3000,00
1326,41

17,55
308,98
0,00

Nadelig resultaat
-----------

-----------

-----------

-----------

193,85
-----------

-----------

2661,76

2661,67

4348,41

4348,41

6683,55

6683,55

Donaties FD:
13
Donatie i.v.m. o.a. energiekosten
Donatie - vereffening giro
Donatie - vereffening kas
Donatie huur / schoonmaak / water / licht

1800,00
600,00
726,41
3000,00
---------6126,41

15a)

Energiekosten:
3 maanden voorschot € 500,22 (museum) en 9x voorschot € 202 = € 1808
Totale lasten € 2318
Aandeel museum 50% = € 1159
Donatie energiekosten: 12 stortingen van € 150 = € 1800

Voorraad boeken
Aantal

Boekwaarde

Voorraadwaarde

Opkomst
Voorraad op 1-1-2013
Verkocht in 2013

140
contant
verzonden
geschonken

9
2
16
27
-----113

Voorraad op 31-12-2013

3,00

339,00
----------339,00

Totaal

Balans per 31-12-2013
Activa

Plusrekening
Betaalrekening
Kas
Voorraad boeken

Passiva

18
309
0
339
-----666

Kapitaal

Waarvoor getekend:
Penningmeester Ir. E.J.M. Verheijen te Buchten:
Datum:
666

-----666

Getekend en gecontroleerd:
Voorzitter Ir. F.J.J. Driesens te Reusel:
Datum:

