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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 financiëel jaarverslag op.
ANBI:
Onze stichting (opgericht in 1985) is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende
Instelling sinds 1997. Per 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.
Voor verdere informatie over de ANBI-verplichtingen en -regels zie op de site van
de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/zakelijk//ANBI// .
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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.
B. Het beleidsplan voor 2015
Het beleid wordt gedicteerd door de doelstellingen van onze stichting, zoals
beschreven in hoofdstuk D.
De belangrijkste elementen 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; 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 met de buitenwereld.
Er zijn jaarlijks twee bestuursvergaderingen.
De punten welke in 2015 daarbij onder speciale aandacht komen zijn:
B1.
B2.
B3.
B4.

- De begroting voor het jaar 2015
- Publiceren van een overzicht met gegevens over Nederlandse radio's in
de periode 1913 tot 1943
- Installeren van enkele demonstratiemogelijkheden in het museum
- Organisatie en/of meewerken/denken over enkele grote overzichtstentoonstellingen in den lande.
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B1: Begroting voor het jaar 2015
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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
abonnement/tafelhuur NVHR
150
publicaties en fotografie
125
bestuurskosten
250
inrichting museum
150
kosten pc/printer
250
aankoop diversen t.b.v 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 2015.

B2.
Publiceren van een overzicht met gegevens over Nederlandse
radio's in de periode 1913 tot 1943
De heer G. Verheijen zal zijn inspanningen om een zo compleet mogelijk
overzicht samen te stellen van alle in Nederland geproduceerde radiotoestellen 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 via http://www.
radiomuseum.org
Er blijken nog steeds nieuwe ontdekkingen te worden gedaan!
B3.
Installatie van enkele demonstratiemogelijkheden in het
museum
Door de heer Driesens is een opstelling gemaakt waarmee kinderen simpele
proefjes met elektriciteit kunnen doen: een regelbare lamp, een bel en een
vonkinductor kunnen worden bediend met een seinsleutel en een regelbare
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weerstand. Er kunnen morsesignalen naar een radio worden uitgezonden en er
zijn een ampèremeter en voltmeter gemonteerd.
Aan de achterzijde van deze “plank” zijn een TV-scherm met DVD-speler en een
videorecorder gemonteerd waarop diverse aanwezige filmopnames over de
historie van de radio kunnen worden afgespeeld.
Een kleine museumzender met cassetterecorder is geplaatst om bij demonstratie
van de oude ontvangers een zender in het middengolfbereik te kunnen laten
horen.
Tussen twee zeer oude “slingertelefoons” (1910/20) is een draad getrokken van
de voorzijde naar de achterzijde van het museum, zodat ook deze techniek
gedemonstreerd kan worden.
B4.

Organisatie van enkele bijzondere tentoonstellingen in den
lande

Plannen zijn in voorbereiding om in 2015 enkele landelijke exposities betreffende
de Nederlandse radiogeschiedenis te organiseren.
In vergevorderd stadium zijn, bij schrijven dezes, de volgende activiteiten:
a. Medewerking aan een eendaagse overzichtstentoonstelling over de firma
E.T.B. BAL te Breda (1915 -1920), die in 1918 als eerste Nederlandse
leverancier met een triodelamp (BAL/POPE) op de markt komt en diverse
lampontvangers gaat produceren.
Ons museum bezit een BAL-ontvanger en draagt zorg voor de presentatie
van een viertal andere, geleende exemplaren, op deze expositie van de
NVHR op 29 maart in Driebergen.
b. Op dezelfde dag en plaats vindt tevens een demonstratieve/reparatie plaats
van een VARADYNE ontvanger uit 1929, op verzoek van de
omroepvereniging VARA, t.g.v. het 90-jarig bestaan. Deze zal worden
gefilmd.
c. Op 11 april a.s. is met medewerking van Gidi Verheijen en de
heemkundevereniging van Beek en Donk aldaar een unieke
overzichtstentoonstelling georganiseerd over radiofabrikant Cor Thijssens en
zijn produktie onder de merknaam Minimax.
Ook willen we de aandacht vestigen op een bijzondere zend/ontvanger uit de 1e
wereldoorlog, nu de herdenking daarvan in Frankrijk in volle gang is gezet. In
onze collectie bevindt zich een Wireless Trench (loopgraaf) Set, welke mogelijk is
ingezet bij de tankslag bij Cambrai in november 1917.
De link tussen ons 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.
C. Het beloningsbeleid
De stichting "Het R.A.M.' kent geen beloningsbeleid voor de medewerkers.
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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 is vermeld 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
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 2014
De navolgende activiteiten vonden in het afgelopen jaar plaats:
E1: Bestuursvergaderingen
De 18e bestuursvergadering te Driebergen op 20 september 2014.
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 altijd een rondleiding met demonstraties
en uitleg.
Het aantal bezoekers kwam in 2014 uit op 126 personen, waaronder veel jeugd.
De reacties in het gastenboek waren uitsluitend zeer positief!
E3: Public relations
Op 4 november bezochten de burgemeester en wethouders van Reusel de
Mierden, met hun echtgenotes, ons museum. Zij waren allen onder de indruk
van het getoonde.
Wij staan vermeld in vele museumgidsen en onderhouden contacten met andere
musea, zoals het Corver Museum in Budel (radiozendamateurisme), de Stichting
tot Behoud van Historische Philips Produkten in Eindhoven, het Museum
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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 daar
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 2014 14 boeken verkocht of geschonken aan relaties, die
bijvoorbeeld een belangrijke dienst aan het museum leverden (schenking enz.).
Dit brengt de voorraad op 99 stuks.
In 2015 starten we met boek nummer 907. 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 2014 weer verheugen op een groot aantal belangrijke
aanwinsten. Zie bijlagen 1 en 2.
Tegenover verwerven staat afstoten: in 2014 zijn veel overtollige attributen uit
de collectie verwijderd om plaats te kunnen maken voor wat belangrijker is.
E6: Zekerstellen
Onder zekerstellen valt, naast bewaren, vooral zekerheid voor de toekomst. Een
verzameling zonder huisvesting en/of gemotiveerde eigenaar heeft geen
toekomst!
In 2014 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 radioapparatuur met
toebehoren, enz., enz., aan de stichting "Het R.A.M." legateert, samen met een
bedrag in geld. Deze keuze van de heer Driesens om zijn collectie door te geven
aan de stichting is in 2013 met het bestuur doorgesproken en geaccepteerd.
2.: In de loop van 2014 heeft onze secretaris (de heer Tim de Wolf, voorzitter
van de Stichting Geschiedenis Geluidsregistratie) wederom actie ondernomen om
in Hilversum bij leegstaande historische gebouwen sloop of verkoop te
voorkomen. Dit met de gedachte daarin een communicatie/geluids-technischhistorisch-museum te kunnen vestigen.
Een nieuwe, geschikte locatie daartoe is in 2014 in zicht gekomen: het aan de
Naarderstraat gelegen historische pand met gebogen beton-dak (1912) was de
tweede fabriekshal van de N.S.F. in 1919!
Deze actie is nog gaande.
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E7: Conserveren
Het binnenklimaat van de museumruimte wordt nauwlettend gecontroleerd op
vocht, temperatuur en UV-stralen.
E8: Restaureren
In 2014 zijn wederom enkele radiotoestellen gerestaureerd. Dit geschiedt op de
donderdagen door de heren Plevier en Driesens. De volgende projecten zijn
gereed gekomen of nog in bewerking.
- de restauratie van de ERRES type KLm (1928), waaraan in 2013 is
begonnen, is afgerond.
- een zeer vroege ontvanger (1923/24) van het fabricaat Wetterau
(Uithuizen) is volledig gerestaureerd naar de oorspronkelijke staat.
- op 23 november 2014 is begonnen met de restauratie van een
bijzondere ontvanger van fabrikant C. Thijssens ( Beek en Donk), later
Minimax genoemd. Het betreft een van de eerste producten van deze
fabrikant, Minimum type O.1 (1924) en het zal worden getoond op de
elders genoemde overzichtstentoonstelling in 2015.
E9: Registreren
Het registreren van alle toestellen is afgerond. Volgende stap is de uitwerking
van de registratie in digitale bestanden.
E10: Beschrijven
Van alle restauraties wordt een verslag geschreven.
Het afgelopen jaar heeft de heer Gidi Verheijen enkele artikelen voor het Radio
Historisch Tijdschrift van de NVHR geschreven, te weten:
De merknaam ARISTONA; 5 blz. ; RHT 148,
Het radiomerk BORAF; 4 blz. ; RHT 149,
Het radiomerk MINIMAX – de geschiedenis; 6 blz. ; RHT 150,
Het radiomerk MINIMAX _ de periode Beek en Donk ; 5 blz. ; RHT 151.
E11: Werkplaats
Begin 2014 is de complete spoelwikkelinventaris 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 en spoelen opnieuw te bewikkelen.
Deze dienst werd door de heer Woudsma aan de leden van de NVHR
aangeboden en we hopen dit te kunnen continueren.
F. Het Financieel jaarverslag over 2014

Het Financieel Jaarverslag over 2014 is door de penningmeester opgesteld
en is weergegeven op de blz.10 en 11.
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Bijlagen
Bijlage 1
ONS MUSEUM MOCHT DE VOLGENDE SCHENKINGEN ONTVANGEN:
Drie jaargangen van Biedermann’s Maandbladen (WECO) +/- 1926 - 1930 door
de heer Dick Zijlmans.
Een zeer vroege 1-lamps ontvanger merk C. Thijssens te Beek en Donk type O.1
door de heer Gidi Verheijen.
Een krachtversterker, zelfbouw +/- 25 Watt 1928, met bijhorende
electrodynamische luidspreker (zelfbouw!) door museum WS-19 te Budel ( Hr.
Cor Moerman). Tevens van dezelfde schenker vele zeer oude onderdelen (trafo’s,
meters, condensatoren enz. uit de periode 1927 – 1934.
Bijlage 2
IN 2014 ZIJN DE VOLGENDE TOESTELLEN AANGEKOCHT:
Honingraatspoel ontvanger van het merk Geuzendam, Zandvoort type S A 3 van
de heer Piet van Schagen (NVHR), +/- 1925.
Een luxe uitvoering van de Crystalphone 4 met bijhorende voeding en
luidspreker, van oorsprong afkomstig van de directeur van de A-B wollen deken
fabrieken in Tilburg van de heer Aad van der Meulen (NVHR), +/- 1926.
Een ARIM zelfbouw-ontvanger type BS-5 (superheterodyne) +/- 1934
Een HAROPHONE 4-lamps wisselstroomontvanger in houten kast +/- 1931.
Een zelfgebouwde wisselstroomontvanger met Quick Silver spoelen +/- 1932.
Een Philips Luistervink 1946
Een 4-lamps Crystalphone met ingebouwde luidspreker “Haagse stijl” +/- 1932.
Een MG-zelfbouw met Pan Europa spoelen, +/- 1933/34
Een zelfbouw-ontvanger volgens N.R.3 schema met DCG/2 spoel van de Fa. H.
Kersten-Janssen Radio-Handel Nijmegen +/- 1930
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Bijlage 3
IN RUIL VERKREGEN TOESTELLEN IN 2014:
Er zijn geen toestellen in ruil verkregen
Bijlage 4
De door onze vrijwilligers (stichting Het R.A.M.) in 2014 bestede uren aan
vrijwilligerswerk zijn hieronder aangegeven:
Bestuurslid:
Ed Plevier

500

Jaap Keijzer

100

Gidi Verheijen

500

Frank Fabels

20

Tim de Wolf

100

Frans Driesens

500

ONDERTEKENING:
Ondertekend door het zittende Bestuur voor accoord op …………2015:
F.J.J. Driesens, voorzitter:

……………………………………

T. de Wolf, secretaris:

………………………………

E.J.M. Verheijen, penningmeester:

……………………………….

Einde verslag
1 mei 2015
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