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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.
ANBI:
Onze stichting (opgericht in 1985) is sinds 1997 een geregistreerde Algemeen Nut Beogende
Instelling. 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/verslag.
In dit verslag moeten, naast alle contactgegevens, zijn vermeld:
a: - samenstelling bestuur
b: - het beleidsplan
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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 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 (in 2011).
B. Het Beleidsplan voor 2016
Zie hiervoor Bijlage 5.
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 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.
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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 2015
E1.

De navolgende activiteiten vonden in het afgelopen jaar plaats:

1. Op 29 maart is, door de St. R.A.M. (tijdens de NVHR beurs in Driebergen) een grote
overzichtstentoonstelling opgesteld over het merk L. Bal uit Breda (1917-1920). Dit werd
erg succesvol ervaren!
Met medewerking van Peter den Boer uit Demen, die voor de zeer gedetailleerde
beschrijvingen zorgde.
Met de inbreng van Paulus Kuipers te Valkenswaard (AVIA ontvanger 1919) en een
uitlening van het MusCom te Den Haag (glijspoelontvanger LJ 6, twee ontvangerplankjes
uit 1918 en een originele Bal Pope buislamp), alsmede onze eigen inbreng, was alles wat
nog bewaard is gebleven van dit merk tentoongesteld!
Enkele nazaten van de familie Bal waren uitgenodigd en ook aanwezig!
2. Op 11 en 12 april heeft Gidi Verheijen, samen met de Heemkundevereniging van Beek en
Donk, een grote succesvolle overzichtstentoonstelling gehouden. De expositie liet veel
verschillende Minimax-toestellen van de Fa. Thijssens zien, gebouwd tussen 1923 en
1934 zien (zie punt E8). Ook de documentatie was zeer uitgebreid en verzorgd.
3. Tijdens de NVHR-beurs op 29 maart heeft de voorzitter, samen met Piet van Schagen
(NVHR) en John Koster in de beurszaal oude Varadynes gedemonstreerd voor TV- camera
van deze omroep in verband met het 90-jarig bestaan. De TV uitzending vond plaats op
NPO2 op vrijdag 13 november.
4. Op 6 augustus werden in de Muzeval opnames gemaakt voor Kempen-TV, waar de heer
Driesens was uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen over de toekomst van “zijn”
museum. Daar kon hij zijn ideeën daarover uiten en noemde hij zaken als “een groot
nationaal technologie museum in de buurt van de Campus in Waalre”…
Een praktisch resultaat is dat sindsdien de toestroom naar het museum wat is
toegenomen!
5. Op aanvraag van het Gemeente Archief van Amsterdam deden we research naar een
vermeende radio fabrikant Berco aldaar.
6. Ten slotte verleende onze stichting haar bijdrage aan de tentoonstelling “Haar Stad”,
vrouwen in de industriestad 1914 – 1940, te Eindhoven door twee Philips-ontvangers uit
te lenen.
E2.: Bestuursvergaderingen
De 19e bestuursvergadering werd op 29 maart 2015 te Driebergen gehouden.
De 20e bestuursvergadering werd op 20 oktober 2015 te Driebergen gehouden.
E3: Openstelling museum
Elke eerste zondag van de maand is het museum geopend geweest 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 2015 uit op 153 personen, waaronder veel jeugd.
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De reacties in het gastenboek waren uitsluitend zeer positief!
De toegangsprijs is inmiddels verhoogd van 2,- naar 4,- euro per volwassene. Kinderen onder
16 jaar half geld.
E4: Public relations
Op 24 april brachten de burgemeester van Reusel, de heer Harrie Tuerlings en twee
wethouders een onverwacht bezoek aan ons museum. In het navolgende verslag in het
Radio Historisch Tijdschrift van juni 2015 wordt dit toegelicht:
24 APRIL 2015, EEN BIJZONDERE DAG
Derk Rouwhorst en Paul Huneker.
Al vanaf de oprichting van onze vereniging hebben wij een bijzonder mens
in ons midden.
Vanaf ca. 1975 is Frans Driesens betrokken geweest bij de oprichting van
de NVHR, die zijn beslag kreeg op 19 maart 1977.
Mede door Frans is de vereniging uitgegroeid tot de vereniging die zij
nu is. Zijn enthousiasme is voor velen 'besmettelijk' (geweest). Negen
jaar is Frans bestuurslid geweest van de NVHR, waarvan van 1992 tot 1998
voorzitter.
Wie kent niet zijn zeer gewaardeerde bijlagen die hij jarenlang voor ons
Radio Historisch Tijdschrift verzorgd heeft? Een zeer belangrijk moment
in zijn (en ons RHT-) leven) is het moment dat het geschenk van de NVHR
aan haar leden ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 2002 het
licht zag: het boek Opkomst van de Nederlandse radio-industrie.
Dit boek is slechts een deel van zijn levenswerk tot nu toe. Zijn museum
Radio Amateur Museum in Reusel, de stichting waarin dit is ondergebracht
en de Stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland zijn minstens zo
belangrijk.
Velen van onze leden, maar ook vele niet NVHRleden, kennen zijn grote en
unieke verzameling van Nederlandse radiotoestellen van v66r 1930. De
grootste verzameling ter wereld. Laten we vooral ook zijn vele artikelen
voor het RHT niet vergeten.
Het vele werk dat Frans hiervoor heeft verzet en nog zal verzetten,
heeft geresulteerd in de waardering van onze koning. Op 24 april 2015
heeft het Zijne Majesteit behaagd Frans te benoemen tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
Om 11:15 uur was het zover. Burgemeester Tuerlings, zijn echtgenote en
twee wethouders van de Gemeente Reusel-De Mierden betraden het Radio
Amateur Museum in Reusel om na een korte toespraak Frans de bijbehorende
versierselen op te spelden.
Na de uitreikingsplechtigheid sprak Frans de aanwezigen, onder het genot
van oranjebitter, op zijn bekende bescheiden wijze toe alsof al dit werk
hem gewoon was overkomen.
Ca. 20 mensen, waaronder een grote vertegenwoordiging van de NVHR, waren
van deze feestelijke gebeurtenis getuige.
Deze bijzondere bijeenkomst werd afgesloten met een gezellig samenzijn,
waarbij de belangstellenden door de gastvrijheid van Frans' vrouw Els en
Frans zelf beslist niet vergeten zijn. Wij danken Frans en Els hiervoor
van harte!
PS.: Frans heeft de voorpagina van De Telegraaf gehaald op 25 april!
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De bezoekers, leden van de NVHR en STEN en de heer Chris de Kok,
aanwezig tijdens de uitreiking van het “lintje”.

E5: 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 2015 11 boeken verkocht of geschonken aan relaties (die bijvoorbeeld een
belangrijke dienst aan het museum leverden). Dit brengt de voorraad op 88 stuks.
De verkoopprijs is op 15 Euro gebracht. Bij verkoop via internet wordt 3 euro verzendkosten
berekend.
Bij aanschaf in het museum wordt 2 euro korting gegeven.
E6: Verwerven
We mochten ons in 2015 weer verheugen op een groot aantal belangrijke aanwinsten. Zie
bijlagen 1 en 2.
Tegenover verwerven staat afstoten: in 2015 zijn weer veel overtollige stukken uit de
collectie verwijderd om plaats te kunnen maken voor wat belangrijker is. De opbrengsten
werden gebruikt voor aankopen voor de collectie.
E7: Zekerstellen
Onder zekerstellen valt, naast bewaren, vooral zekerheid voor de toekomst. Een verzameling
zonder huisvesting en/of gemotiveerde bedrijfsvoering heeft geen toekomst!
Er zijn in dit kader in 2015 enkele verbeteringen aan de inrichting van het museum gepleegd:
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Er is een leuning geplaatst langs de wenteltrap naar de verdieping.
Er zijn extra deurbellen in de museumruimten geïnstalleerd. Tijdens bezoek aan het
museum was de bel niet hoorbaar.
Een nieuwe LED verlichting in de showkast met batterijen is aangebracht en deze kast is
opnieuw ingericht. De oude TL verlichting stoorde op de bovengelegen demonstratie
ontvanger uit 1925! De ontvanger zelf is ook gevoeliger gemaakt.
Er is een nieuwe, sterkere, museumzender gekocht en geplaatst, zodat ‘er iets te
ontvangen valt’ op de leeglopende middengolf!
Er is tevens een nieuwe, langere, ‘kamerantenne’ in de Spiegelzaal gemonteerd om
ontvangst verder te verbeteren.
Er is een ‘adapter’ aangeschaft, waarmee grammofoonplaten (vinyl) kunnen worden
gedigitaliseerd. Er komen regelmatig vragen bij ons binnen of wij ‘zoiets’ ook kunnen.
Onze Philips-combinatie van de 2511 met 2088 luidspreker en raamantenne uit 1928 is
verplaatst naar de ingang en kan gedemonstreerd worden. Er moet óók iets van Philips te
zien en te horen zijn! De geluidskwaliteit is prima!
Ten slotte zijn we in zee gegaan met het beveiligingsbedrijf Alarm Control en hebben
door hen een draadloos alarmsysteem laten monteren. Dit is vervolgens aangesloten op
de meldkamer van TotaalBeveiligen (via telefoon).
De beide toegangsdeuren hebben lipsloten. Bij alarm kunnen enkele personen worden
gewaarschuwd.

E8: Conserveren
Het binnenklimaat van de museum ruimte wordt nauwlettend gecontroleerd op vocht,
temperatuur en UV stralen om corrosie te voorkomen.
E9: Restaureren
In 2015 zijn weer enkele bijzondere radiotoestellen gerestaureerd. Dit geschiedde op de
donderdagen door de heren Plevier en Driesens. De projecten zijn gereedgekomen.
Op 23 november 2014 was al begonnen aan de restauratie van een bijzondere ontvanger van
fabrikant C.R.M. Thijssens (Beek en Donk), later Minimax genoemd. Het betreft een van de
eerste producten van deze Brabantse radiofabrikant, het type O.1 (1923) met Duitse RE23
dubbelroosterlamp. In 2015 is dit project afgerond, juist op tijd voor de
overzichtstentoonstelling van deze fabrikant in april in Beek en Donk.
Daarna is een andere, drielamps Minimax van Thijssens geheel in oorspronkelijke toestand
gebracht. Deze ontvanger was waarschijnlijk een “voorloper” van het standaardmodel O.V.3.
Van alle restauraties wordt een verslag geschreven.
E10: Registreren
Het registratieproces heeft in 2015 stil gelegen.
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E11: Beschrijven
Het afgelopen jaar heeft Gidi Verheijen enkele artikelen voor het Radio Historisch Tijdschrift
van de NVHR geschreven, te weten:
1. Het Radiomerk MINIMAX – periode Veghel – deel 3,slot.
2. Radio-octrooien en radiolicenties in Nederland.
3. Nummerstempels op ERRES-toestellen.
4. De opeising van radiotoestellen in NW-België in WO II.
Ed Plevier schreef een restauratieverslag over de Selectron V2.
E12: Werkplaats
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
E13: Verdere activiteiten
We hebben twee leerlingen van het mbo geholpen aan onderdelen voor het bouwen van een
Amroh tweekringer met 402 spoelen t.b.v. een technisch project in hun opleiding. Het bleek
dat vooral het solderen wat probleempjes gaf.
F. Financieel jaarverslag over 2015

Het Financieel Jaarverslag over 2015 is door de penningmeester en voorzitter
opgesteld en wordt weergegeven in Bijlage 6.
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Bijlagen
Bijlage 1 : Geschonken toestellen in 2015
1. Schenking door Ir. Waanders te Sterksel: Philips 634A en een kleine houten
luidspreker begin jaren 30.
2. Boeken en complete jaargangen Radio Bulletin en Radio Expres uit de jaren 1953
tot 1983 door fam. Smeets te Valkenswaard.

Bijlage 2: Aangekochte toestellen in 2015
1. Luidspreker van Pathé (F); 1925, harde conus en metaal. Zie afb. 1.
2. Ronofoon in grote staande kast 1929 ( fabricaat Waldorp). Zie afb. 2.
3. Bijzondere uitvoering van een staande salonkast met Queen-Anne poten en glas
in frontpaneel, bedoeld voor N.S.F. -4 batterij uitvoering 1927, (nr. 617).
Geleverd door J. van Buren te Gorinchem.
4. Komplete Meccanodoos +/- 1948 van fabrikaat N.S.F. Zie afb. 3.
5. Zelfbouw ontvanger met Lissen onderdelen/schema. +/- 1928. Zie afb. 9.
6. Lege kast voor een N.S.F. type V4 (nr. 35 (1926)), geleverd door de gebroeders
P.H. Caminada in ’s Gravenhage.
7. Zeefkring van de N.S.F. (type Z, 1923, nr. 23). Zie afb. 4.
8. Een 4-lamps batterij ontvanger met opschrift NSF HILVERSUM. Onbekend type,
waarschijnlijk een proefstuk van een MTS-praktikant. Zie 5.

Bijlage 3: Verkochte toestellen in 2015
Er zijn geen toestellen in ruil verkregen. Wel is onze prachtige A.J.S. type F6 (G.B.)
uit 1925, in zeer luxe “platte” mahonie kast met verguld beslag, aan een Duitse
verzamelaar verkocht. Dit toestel paste niet in onze collectie, maar was een der
eerste “antieke” radio’s die de voorzitter in Engeland vond rond 1975.
Ook is de Trialmo 801 (1926, België) op de beurs in Herk de Stad verkocht.
Bijlage 4: Vrijwilligersuren 2015
De door onze vrijwilligers (stichting Het R.A.M.) in 2015 bestede uren aan
vrijwilligerswerk zijn hieronder aangegeven:
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Bestuurslid:

uren:

Ed Plevier
Jaap Keijzer
Gidi Verheijen
Frank Fabels
Tim de Wolf
Frans Driesens

112
50
700
50
50
500

Bijlage 5: Het beleidsplan voor 2016
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, 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 die in 2016 speciale aandacht zullen krijgen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

-De begroting voor het jaar 2016
-Publiceren van de resultaten van historisch speurwerk door onze medewerkers
-Vervolmaken van de utiliteiten van in het museum
-Meewerken/denken aan activiteiten op landelijk niveau
-Voortzetting registratie van collectie in AdLib
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1:

Begroting voor het jaar 2016

Aan de hand van de resultaten van de afgelopen jaren wordt de begroting als volgt
vastgesteld:
uitgaven
inkomsten
1
renten
0
2
giften en entree
550
3
public relations
50
4
administratie
200
5
abonnement/tafelhuur NVHR
100
6
publicaties en fotografie
100
7
bestuurskosten
100
8
inrichting museum
100
9
kosten pc/printer
200
10
aankoop diversen t.b.v restauraties
50
11
kosten ING-bank
150
12
boeken incl. porto enz.
150
13a
energiekosten
1500
14a
huur en onderhoud ruimten/poetsen
3000
15a
donatie i.v.m. energiekosten
1500
15b
donatie huur en onderhoud
3000
15c
donatie en vereffening kas
850
16
dienstverlening (o.a. beveiliging)
500
----------------- +
----------- +
totaal
6050
6050
Ad punt 15 a/b/c: berekening schenkingstotaal door F.J.J. Driesens:
De energiekosten in 2016 worden geschat op 1500 Euro.
Het schenkingsdeel bedoeld ter compensatie huur en onderhoud ruimten is vastgesteld op € 3000,Het totaal aan schenkingen in 2016 door de heer F.J.J. Driesens aan Stichting “Het R.A.M.” wordt geraamd op: 1500 (energie) +
3000 (huur en onderhoud) + 850 (diverse donaties, incl. vereffening kas) = 5350 Euro.

Notitie:
Door veranderde omstandigheden (aanschaf beveiligingssysteem tegen inbraak, zie post 16
dienstverlening) en een andere energie-leverancier in 2016 (post 13a), wijkt de begroting af
van vorige jaren.
Bovendien kon in 2015 een groot bedrag aan energiebelasting worden teruggevorderd bij de
Belastingdienst (over de jaren 2010 tot 2015) wegens onze ANBI-status. Mede daarom is de
bovengenoemde overstap gedaan. De stichting moet zelf daadwerkelijk zijn aangesloten bij
de leverancier.
2:


Publiceren van de resultaten van historisch speurwerk door onze
medewerkers
Gidi Verheijen zal zijn inspanningen 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
via http://www.radiomuseum.org
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De voorzitter is bezig met het voorbereiden ter publicatie van gegevens over de
geschiedenis van enkele Waldorp-fabricaten. Zo bleek onze nieuw verworven Ronofoonontvanger (zie bijlage 2) een Waldorp-chassis te bezitten, evenals enkele andere
apparaten in onze collectie, te weten: een Harophone, een Crystalphone en een Duko.

Er blijken nog steeds nieuwe ontdekkingen te worden gedaan! Hierover zullen t.z.t. weer
publicaties volgen in het Radio Historisch Tijdschrift.
3:

Vervolmaken van de utiliteiten van in het museum

Er zullen nog enkele verbetering betreffende de inbraak gevoeligheid van de museumruimten
worden uitgevoerd.
Ook komt er een grote uitstalling voor onze vroegste Nederlandse radiolampen (1918 –
1928) in de dakkapel op de verdieping.
4:

Meewerken/denken aan activiteiten op landelijk niveau

De planning om in 2016 landelijke exposities betreffende de Nederlandse radio geschiedenis
te organiseren zijn in voorbereiding; o.a. een tentoonstelling over het merk ERRES.
5:

Voortzetting registratie van collectie in AdLib

Door drukke werkzaamheden is het bijwerken van de registratie van onze verzameling in het
AdLib databestand achtergebleven bij de planning.
Dit zal nu een eerste prioriteit krijgen!
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Bijlage 6 : Financieel Jaarverslag over 2015
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Bijlage 7 : Enkele foto’s over het afgelopen jaar

Afb. 1: Pathé luidspreker 1925

Afb. 4: NSF Zeefkring 1923

Afb. 2: Ronofoon 1928

Afb. 3: NSF Meccano

Afb. 5: Onbekende NSF

14

Afb .6: C.R.M. Thijssens type O.1

Afb. 8: Wetterau 1923 gerestaureerd in 2014

Afb. 7: Minimax 3-lamps ontvanger 1925

Afb. 9: Zelfbouw 1927 volgens LISSEN schema
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Afb. 10: De nieuwe museumzender

Afb. 11: Getoonde buislampen op BAL tentoonstelling
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ONDERTEKENING jaarverslag over 2015:
Jaarverslag 2015 van de Stichting “Het Radio Amateur Museum” te Reusel
Ondertekend door het zittende Bestuur voor akkoord op 3 april 2016:
F.J.J. Driesens, voorzitter:

T. de Wolf, secretaris:

E.J.M. Verheijen, penningmeester:

……………………………………

………………………………

……………………………….
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