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Voorwoord:
De voorzitter schrijft de jaarverslagen en de secretaris de bestuursverslagen.
De penningmeester stelt met de gegevens - te leveren door o.a. de voorzitter - het financieel
jaarverslag op.
Onze stichting (opgericht in 1985) is sinds 1997 een geregistreerde Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 zijn de voorwaarden veranderd. Een van de nieuwe
regels is: 'het openbaar maken van diverse gegevens via een internetsite'. Dit geschiedt
vanaf medio 2014 door middel van de publicatie van het Jaarverslag op:
http://radiomuseum.driesens.nl/brochures/jaarverslag/
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
Zie voor verdere informatie over de ANBI-verplichtingen en -regels de LINK naar de site van
de Belastingdienst.
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Het Radio Amateur Museum, Kruisstraat 23 te Reusel
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:
Bestuurslid:

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.

B. Het Beleidsplan voor 2020
Zie hiervoor Bijlage 5.

C. Het beloningsbeleid
De stichting "Het R.A.M.” kent geen beloning toe voor de activiteiten van de medewerkers.
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Onkosten gemaakt in het 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 is te vinden 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 de 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 elektronische
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 2019
De navolgende activiteiten vonden in het afgelopen jaar plaats:
E1.: Bestuursvergaderingen
Op 19 april werd in Reusel een formele bestuursvergadering gehouden.
E2: Openstelling museum
Elke eerste zondag van de maand is het museum geopend van 13:00 tot 17:00 uur en
daarnaast op afspraak. Er is dan altijd een rondleiding met demonstraties en uitleg door de
conservator Frans Driesens.
Het aantal bezoekers kwam in 2019 uit op 74 personen.
De reacties in het gastenboek waren uiterst positief.
De toegangsprijs is 4 Euro per volwassene. Kinderen onder 16 jaar betalen half geld.
E3: Public relations
Op 13 februari 2019 kwam Omroep Brabant met een filmploeg op bezoek. ’s Avonds was het
resultaat van de opname te zien op Omroep Brabant TV. Waarschijnlijk heeft deze uitzending
een positief effect gehad op het aantal bezoekers in 2019.
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E4: Boekverkoop
De boekverkoop betreft onze eigen uitgave van het geïllustreerde handboek "Opkomst van
de Nederlandse Radio-industrie 1915 - 1931" (2002, harde kaft, oplage 1000 exemplaren).
In 2019 zijn in totaal 7 boeken verkocht. Dit brengt de voorraad op nog slechts 3 stuks.
De verkoopprijs is 10 Euro per exemplaar. Bij verkoop via internet wordt 3 euro
verzendkosten berekend.
Verder zijn ook nog 3 exemplaren van het NSF-boek (facsimile van het Herdenkingsboek NSF
1918-1943) verkocht en 2 stuks van het boekwerk “Hanso Idzerda – 100 jaar radio-omroep”.
E5: Verwerven
De aanwinsten in onze collectie in 2019 zijn beschreven in de bijlagen 1 en 2.
E6: Afstoten
Tegenover verwerven staat afstoten. Ook in 2019 zijn overtollige stukken uit de collectie
verwijderd om ruimte te maken voor meer belangrijke objecten. De ruimte in het museum is
immers beperkt. Zie bijlage 3.
E7: Zekerstellen
Onder zekerstellen valt, naast bewaren, vooral zekerheid voor de toekomst van onze unieke
collectie. Een verzameling zonder huisvesting en/of gemotiveerde bedrijfsvoering heeft geen
toekomst. In het kader hiervan zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met een
contactpersoon van Beeld en Geluid in Hilversum en is een selectie gemaakt van toestellen
die voor eventuele overdracht aan Beeld en Geluid in aanmerking zouden kunnen komen.
Zie hiervoor ook E10.
E8: Conserveren
Het binnenklimaat van de museumruimten wordt nauwlettend gecontroleerd op vocht,
temperatuur en UV stralen om corrosie van objecten te voorkomen.
E9: Restaureren
Van alle restauraties wordt een verslag geschreven. Er hebben in 2019 echter geen
restauraties plaats gevonden.
E10: Registreren
Het registratieproces in het systeem AdLib is gestopt wegens de te complexe methodiek voor
een klein museum als het onze. Het objectenbestand is geconverteerd naar een bestand in
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Excel-formaat, met foto’s en links naar literatuurbronnen, dat voor een bredere groep van
belanghebbende personen toegankelijk is.
E11: Beschrijven
Dit jaar hebben geen beschrijvingen van voorwerpen plaatsgevonden.
E12: Werkplaats
Onze werkplaats is in goede orde, maar is in 2019 niet functioneel geweest.
E13: Publicatie van de resultaten van historisch speurwerk door onze
medewerkers
In 2019 hebben leden van het bestuur c.q. vrijwilligers als uitvloeisel van hun onderzoeken
een aantal artikelen gepubliceerd in het Radio Historisch Tijdschrift.
Gidi Verheijen schreef de laatste 4 artikelen in een reeks over kleine U-toestellen die Philips
tijdens WO II bouwde (inclusief daarvan afgeleide merken):
- Philips 208U en afgeleide modellen - Deel 1
- Philips 208U en afgeleide modellen - Deel 2
- Philips 208U en afgeleide modellen - Deel 3
- Philips “Verlagerungsgeräte”.
Ed Plevier restaureerde een Deka de Luxe van de Nederlandsche Radio Industrie (van Hanso
Idzerda) en plaatste daarover een restauratieverslag in het Radio Historisch Tijdschrift.
Tim de Wolf schreef korte overzichten van de stand van zaken in de aanloop naar de
expositie over “Idzerda – 100 jaar radio-omroep” (zie ook hierna). Ter gelegenheid van die
expositie schreef Gidi Verheijen het boek “Hanso Idzerda – 100 jaar radio-omroep”, dat nog
in 2019 zijn tweede druk mocht beleven.
E14: Verdere activiteiten
Het jaar 2019 stond vooral in het teken van een grote expositie in Driebergen over Hanso
Idzerda en 100 jaar omroep in Nederland. Aanleiding voor die expositie was het feit dat Ir.
Hanso Schotanus à Steringa Idzerda op 6 november 1919 het eerste radio-omroepprograma
in ons land uitzond. Hij was directeur/eigenaar van de N.V. Nederlandse Radio Industrie in
’s-Gravenhage en de eerste radiofabrikant in ons land. Het RAM bezit enkele objecten die
door hem zijn vervaardigd.
Zie voor verdere informatie over deze unieke expositie op 14 en 15 september 2019 in
Health Center Hoenderdaal in Driebergen, mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse
Vereniging voor de Historie van de Radio (NVHR) en het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid in Hilversum, de afbeeldingen in bijlage 7.
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Deze zeldzame éénlamps (triode) ontvanger, de NRI HF1 met serienummer 3769, is in 1919
door Hanso Idzerda gebouwd, en behoort tot de collectie van het R.A.M. Dit toestel is
geëxposeerd op de expositie van 14 en 15 september 2019 in Driebergen.

F. Financieel jaarverslag over 2019

Het Financieel Jaarverslag over 2019 is door de penningmeester en de voorzitter
opgesteld en wordt weergegeven in bijlage 6.
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Bijlagen
Bijlage 1 : Geschonken aan ons museum in 2019:
In 2019 zijn aan ons museum 2 toestellen uit de jaren ’50 aangeboden. Deze hebben
we moeten weigeren wegens ruimtegebrek, maar ook omdat deze toestellen niet in
ons museum pasten.
Bijlage 2: Aangekochte toestellen in 2019:
Er zijn voor 2019 geen nieuwe aankopen te melden.
Bijlage 3: Verkochte toestellen in 2019:
Via de recent opgerichte Museum Depot Shop in Oegstgeest zijn enkele buitenlandse
en jongere Nederlandse toestellen en/of luidsprekers geveild. De opbrengst daarvan
gaat naar de oorspronkelijke eigenaar terug (i.c. de heer F.J.J. Driesens).
Bijlage 4: Vrijwilligersuren 2019:
De door onze bestuurders en vrijwilligers van Stichting Het R.A.M in 2019 bestede
uren aan vrijwilligerswerk zijn hieronder aangegeven:
aantal uren:
Ed Plevier
Jaap Keijzer
Gidi Verheijen
Frank Fabels
Tim de Wolf
Frans Driesens

400
400
720
50
400
830

De activiteiten bestonden onder meer uit de voorbereidingswerkzaamheden voor de
landelijke tentoonstelling in het kader van 100 jaar omroep (zie punt E14), de
publicaties in het Radio Historisch Tijdschrift, het schrijven en de publicatie van het
boek “Hanso Idzerda – 100 jaar radio-omroep”, de ontsluiting van de
museumcollectie door conversie van het Adlib-bestand en het opstellen van een
selectie van eventueel over te dragen objecten.
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Bijlage 5: Het beleidsplan voor 2020
Het beleid wordt ingegeven 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, zoals:
• 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)
• 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 en zoeken naar subsidies
• zakelijk beleid van de organisatie in het algemeen, o.a. inhoudende de
contacten tussen de bestuurders onderling en met de buitenwereld.
Er zijn jaarlijks ten minste 2 bestuursvergaderingen per jaar. Er vonden in 2019
vergaderingen plaats op 24 maart (informeel) en 19 april (formeel).
Zaken die in 2020 speciale aandacht zullen krijgen :
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

De begroting voor het jaar 2020
Publiceren van de resultaten van historisch speurwerk door onze
medewerkers.
Verdere omzetting van de registratie van de collectie van AdLib naar Excel.
Het afstoten van niet ter zake doende realia in ons museum, o.a. via de
Museum Depot Shop.
Overdragen van (een deel van) onze collectie aan Beeld en Geluid in
Hilversum, na een mogelijke inkrimping van onze activiteiten.
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5.1: Begroting voor het jaar 2020
Aan de hand van de resultaten van de afgelopen jaren wordt de begroting als volgt
vastgesteld:
Baten
Lasten
1
Rente
0
2
Giften en entree
250
3
Public relations
50
4
Administratie/postzegels
50
5
Abonnement/tafelhuur NVHR
50
6
Publicaties en fotografie
550
7
Bestuurskosten
300
8
Inrichting museum
9
Kosten pc/printer
120
10
Aankoop t.b.v. restauraties
50
11
Kosten ING-bank
130
12a Verkoop boeken “Opkomst “
100
12b Verkoop boeken “25 jaar NSF”
150
13a Energiekosten
1000
13b Donatie energie
1000
14a Huur/ schoonmaak/ water
3000
14b Donatie huur/ schoonmaak/ water
3000
16
Donatie overig
500
17
Onvoorzien
300
----------+
---------+
Totaal
5300
5300
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Bijlage 6 : Financieel Jaaroverzicht 2019
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Bijlage 7 : Foto’s evenementen 2019
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De eerste locatie van het RAM in Oost-Maarland (L) 1985.
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ONDERTEKENING Jaarverslag over 2019:
Jaarverslag 2019 van de Stichting “Het Radio Amateur Museum” te Reusel

Ondertekend door het zittende Bestuur voor akkoord

op ……………………………………..…….
te

……………………………………..…….

F.J.J. Driesens, voorzitter:

……………………………………

T. de Wolf, secretaris:

………………………………

E.J.M. Verheijen, penningmeester:

……………………………….

