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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 - het financieel
jaarverslag op.
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/brochures/jaarverslag
In dit verslag moeten, naast alle contactgegevens, zijn vermeld:
a: - samenstelling bestuur
b: - het beleidsplan
c: - het beloningsbeleid
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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/

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:
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.
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B. Het Beleidsplan voor 2017
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.
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 2016
De navolgende activiteiten vonden in het afgelopen jaar plaats:
E1.: Bestuursvergaderingen
De 21e bestuursvergadering werd op 3 april 2016 te Driebergen gehouden.
E2: Openstelling museum
Elke laatste 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 2016 uit op 121 personen, waaronder weer jeugd, zoals het
bezoek van 30 kinderen van een lagere school te Reusel via “Museumschatjes”. Zie blz. 11.
De reacties in het gastenboek waren uitsluitend zeer positief! Ook een groep gehandicapte
jongeren uit het Belgische Arendonk vermaakte zich uitstekend!
De toegangsprijs is 4,- euro per volwassene. Kinderen onder 16 jaar half geld.
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E3: Public relations
Er waren geen activiteiten
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 2016 5 boeken verkocht of geschonken aan relaties (welke bijvoorbeeld
een belangrijke dienst aan het museum leverden). Dit brengt de voorraad op 83 stuks.
De verkoopprijs is 15 Euro per exemplaar. 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 2016 weer verheugen op een aantal belangrijke aanwinsten. Zie bijlagen
1 en 2.
Tegenover verwerven staat afstoten: ook in 2016 zijn overtollige stukken uit de collectie
verwijderd om plaats te kunnen maken voor wat belangrijker is. De ruimte in het museum is
immers beperkt! De opbrengsten worden gebruikt voor aankopen voor de collectie. 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!
Er zijn in dit kader in 2016 weer enkele verbeteringen aan de inrichting van het museum
uitgevoerd.
In de ruimte onder de dakkapel in de vide-ruimte is van plexi-glas een vitrine gemaakt.
waarin een verworven collectie zeer oude Nederlandse radiolampen, periode 1918 tot 1928,
zal worden opgesteld. Zie ook bijlage 2-17
E8: Conserveren
Het binnenklimaat van de museum ruimte wordt nauwlettend gecontroleerd op vocht,
temperatuur en UV stralen, om corrosie te voorkomen.
E9: Restaureren
Van alle restauraties wordt een verslag geschreven.
E10: Registreren
Het registratieproces in het systeem AdLib is in 2016 hervat.
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Op 12 mei is hiermee begonnen. Alle nog niet van een RAM-nummer voorziene voorwerpen
in de Spiegelzaal, Tuinkamer, Vide-ruimte en Zolder zijn nu van een nummer voorzien.
Zij moeten nog in het AdLib-systeem worden ingebracht en voorzien van alle kenmerken
(herkomst of waarde, en dergelijke). Dit is een tijdrovend werk!
Wegens andere activiteiten van de conservator is dit proces op 14 juni weer afgesloten,
helaas.
E11: Beschrijven
Het afgelopen jaar hebben Gidi Verheijen en Ed Plevier weer een artikel voor het Radio
Historisch Tijdschrift van de NVHR geschreven, te weten:
RHT nr. 159: Het Friese radiomerk VENOPHON door Gidi en Ed Plevier schreef een uitgebreid
verslag in het RHT nr. 159 over zijn metingen aan de door hem zelf gemaakte replica van de
N.S.F. demonstratiezender type O29 (1923). In deze zender wordt het FM modulatie systeem
toegepast, door Hanso Idzerda bedacht en gebruikt voor zijn vroege uitzendingen in Den
Haag sinds 6 november 1919. Hierover was tot nu echter nooit duidelijkheid!
Via metingen met scoop en toongenerator aan zijn O29 verklaart Ed de werking van het
systeem. Eerder al hielden Ed Plevier en Piet Bakker een lezing, op 18 juli 2016, over dit
onderwerp bij Beeld en Geluid in Hilversum (zie RHT nr. 158)
E12: Werkplaats
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
E13: Verdere activiteiten
Frans Driesens heeft hulp geboden aan de heer Guido Nys bij de samenstelling van een
volumineus boekwerk over de geschiedenis van de omroepradio in België tussen de beide
wereldoorlogen. Het prachtige uitgevoerde werk heet ‘Belgische radioconstructeurs in het
Interbellum’ ; Guido Nys ; 440 blz. in kleurdruk; 2016. Zie foto hieronder.
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F. Financieel jaarverslag over 2016

Het Financieel Jaarverslag over 2016 is door penningmeester en voorzitter opgesteld
en wordt weergegeven in Bijlage 6.

Bijlagen
Bijlage 1 : Geschonken aan ons museum in 2016
Aan ons museum zijn geschonken:
1. Schenking door Derk Rouwhorst te Delden: de ingebonden jaargangen 1918 t/m
1935 van het maandblad Radio Nieuws (compleet dus !) op 18/12.
2. Schenking van een Siemens oscilloscoop op 26/11, door mevrouw Niemeijer en
kinderen. Het is het type KE 2073, gebouwd rond 1940 en heeft Franse
opschriften! Een bijzondere uitvoering en zij mag een boek van ons meenemen
voor haar dementerende echtgenoot.
3. De herziene werken van Peter den Boer uit Demen betreffende een totaal
overzicht van alle Nederlandse radiolampfabrieken (en bedrijven die deze
verhandelden) in de periode 1918 tot de tweede wereldoorlog. Het betreft
momenteel 30 ordners op A4 formaat, met gegevens over de ontstaangeschiedenis, de geproduceerde types met afbeeldingen, gegevens uit de Kamers
van koophandel, enz. enz. Een uniek levenswerk waar we heel veel gebruik van
maken! Zie foto hieronder.
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Door ons museum zijn doorgegeven:
Een grote hoeveelheid Nederlandse radiotijdschriften van na de oorlog, zoals Radio
Bulletin en Radio Expres aan Herm Willems in Maastricht. Herm bouwt aan een
uitgebreide verzameling Nederlandstalige boeken en tijdschriften op dit gebied onder
de naam H.E.R.M. (Historische Electronica- En Radiobibliotheek Maastricht).
Ons museum onderhoud een sterke band met bovengenoemde heren!
Bijlage 2: Aangekochte toestellen in 2016
1. LISSEN bouwpakket ontvanger 1933, compleet, op 21/10 van Nijs Vogels te
Eindhoven. Foto 1, reg.nr.: 0675
2. Gereproduceerd glazen reclamebord met logo NVVR, jaren eind ’40 op 17/02
Foto 2, reg.nr.: 0739
3. RECLA 4-lamps honingraat ontvanger uit 1927 op 17/03 van de Jan Vink
Stichting te St. Michielsgestel. Foto 3; reg.nr.: 0741
4. BALTIC 3-lamps (bouwdoos) ontvanger op 03/04 op beurs Driebergen. Foto 4,
reg. nr.: 0740
5. N.R.W. type IV uit 1925, 4-lamps honingraat ontvanger op 03/04 van Piet van
Schagen te Alkmaar. Foto 5; reg. nr. 0565
6. Crystalphone reed-luidspreker +/- 1926 met houten conus op 03/04 van
Gerard Faassen te Beesel. Foto 6, reg.nr. 0582
7. Chrystalphone ontvanger, type 4A uit 1926, op 03/04 van Gerard Faassen te
Beesel. Foto 7; reg.nr. 0702
8. ARIM 5-lamps zelfbouw bandfilter rechtuit ontvanger 1932 op 18/06 te
Driebergen. Foto 8, reg nr. 0634
9. ARIM 3-lamps wisselstroom toestel met Lewcos bandfilter DCG/2 (1929). Op
beurs Driebergen. Foto 9. reg nr. 0734
10. GEMA 3-lamps wisselstroom ontvanger type RW 187 uit 1929 op 24/08 van
Arie van de Weerden te Heerlen. Foto 10, reg. nr. 0737
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11. Bijzonder grote radiokast in Jugendstill rond 1926 met later ingebouwde
ontvanger (1935) op 03/04 van de fam. Butselaer te Amersfoort. Foto 11; reg.
nr. 0600
12. J. BROOS, Radio Werken (Groningen), 3-lamps batterij honingraat ontvanger
rond 1929 via Jents Pits, Oldemarkt op 17/09 te Driebergen. Foto 12, reg nr.
0736
13. Nederlandse AUDIOS-4 4-lamps variometer batterij ontvanger uit 1926
(incompleet) op 30/09 van Paul Spaargaren te Dieren (in gedeeltelijke ruil).
Foto 13, reg. nr.
14. Een DUKO (Zwolle) 3-lamps wisselstroom ontvanger (blokvorm-chassis) uit
1929 op 30/09 van Paul spaargaren te Dieren. Foto 14; reg. nr.: 0735
15. Ongeveer 3500 gebruikte en nieuwe radiolampen uit de periode tussen 1924
en 1960 van Derk Rouwhorst te Delden op 16/12. Foto’s 15.
16. Ongeveer 450 honingraatspoelen en onderdelen jaren ’20 van Derk Rouwhorst
te Delden op 16/12. Foto’s 15.
17. Vrijwel complete verzameling van de oudste Philips radiolampen periode 1918
(IDZ) tot 1927 (D143) en enkele zeer vroege zendlampen (Z1, ZIIA, ZIIB en
ZGII), 58 stuks, op 28/03 te Driebergen van Bertus Mulder in Hattem. Foto 16.
Bijlage 3: Verkochte toestellen in 2016
1. ECKO vaas +/- 1935 aan Gerard Faassen op 03/04 te Driebergen.
2. Eigenbouw (Driesens) van een robuuste lamp-karakter-meter/schrijver op
03/04 te Driebergen.
3. Belgische UKG- ontvanger uit 1928 met 2x A442 aan Guido Nys te Lille (B).
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Bijlage 4: Vrijwilligersuren 2016
De door onze bestuurders en vrijwilligers (stichting Het R.A.M.) in 2015 bestede uren
aan vrijwilligerswerk zijn hieronder aangegeven:
Bestuurslid:

aantal uren:

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

400
50
700
50
50
900

Er bestaat geen beloningsbeleid.
Bijlage 5: Het beleidsplan voor 2017
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.
Hieronder de punten die in 2017 speciale aandacht zullen krijgen zijn:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

-De begroting voor het jaar 2018
-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
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5.5.
5.6.

-Voortzetting registratie van collectie in AdLib
-Verkoop overtollige voorraden “modernere” radiolampen, onderdelen en
toestellen.

5.1:

Begroting voor het jaar 2017

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
350
3
Public relations
4
Administratie
50
5
Abonnement/tafelhuur NVHR
6
Publicaties en fotografie
7
Bestuurskosten
8
Inrichting museum
250
9
Kosten pc/printer
200
10
Aankoop t.b.v restauraties
50
11
Kosten ING-bank
130
12
Verkoop boeken.
50
13a Energiekosten
1000
13b
Donatie energie
1000
14a Huur/ schoonmaak/ water
3000
14b donatie huur/ schoonmaak/ water
3000
15
Beveiliging museum
550
16
Donatie overig
830
----------+
---------+
Totaal
5230
5230
Ad punt 15 a/b/c: berekening schenkingstotaal door F.J.J. Driesens:
De energiekosten in 2017 worden geschat op 1000 Euro.
Het schenkingsdeel bedoeld ter compensatie huur en onderhoud ruimten is
vastgesteld op € 3000,Het totaal aan schenkingen in 2017 door de heer F.J.J. Driesens aan Stichting “Het
R.A.M.” wordt geraamd op: 1000 (energie) + 3000 (huur en onderhoud) + 830
(diverse donaties, incl. vereffening kas) = 4830 Euro.
Notitie:
Door veranderde omstandigheden, onder andere een nieuwe energieleverancier eind
2016 (post 13a), wijkt de begroting af van vorige jaren.
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5.2:
•

•

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 publicaties van zijn resultaten vinden o.a. plaats via de website
van de NVHR www.nvhr.nl en http://www.radiomuseum.org en het Radio
Historisch tijdschrift.
De voorzitter is nog bezig met het voorbereiden ter publicatie van gegevens over
de geschiedenis van enkele Waldorp fabricaten. Zo bleek onze, in 2015
verworven, Ronofoon-ontvanger een Waldorp-chassis te bezitten, evenals enkele
andere apparaten in onze collectie, te weten: een Harophone, een Crystalphone
en een Duko.

5.3:

Vervolmaken van de utiliteiten van in het museum

We zijn bezig met een grote uitstalling voor onze vroegste Nederlandse radiolampen
(1918 – 1928) in de dakkapel op de verdieping. Zie ook foto 15.
5.4:

Meewerken/denken aan activiteiten op landelijk niveau.

Er zijn momenteel plannen om in 2018 mee te werken aan landelijke exposities
betreffende de 100-jarige Nederlandse radio geschiedenis. Onder andere een
tentoonstelling over het merk R.T.B. “Wireless” van Hanso Idzerda en over de
oprichting van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum in 1918.
Gesprekken zijn gaande met o.m. Beeld en Geluid in Hilversum.
Ook verleende de heer Driesens zijn diensten aan het Teylers Museum te Haarlem bij
het maken van een bruikbare demonstratie-opstelling van een vonkzender en
coherer-ontvanger volgens systeem Marconi (+/- 1900), voor groepen
schoolkinderen.
5.5:

Voortzetting registratie van collectie in AdLib.

Door de drukke werkzaamheden in de tweede helft van 2016 is het bijwerken van de
registratie van onze verzameling in het AdLib-5 databestand, gestart op 12 mei, na
14 juni weer achtergebleven bij de planning. Dit zal in 2017 weer worden voortgezet!
5.6:

Verkoop overtollig materiaal.

Ons museum loopt vol en dus moeten er keuzes gemaakt worden.
Op komende beurzen of via Marktplaats zullen we realia welke niet in de collectie van
het R.A.M. thuishoren, proberen af te stoten.
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Enkele “museumschatjes” in ons museum! Schattig toch?....
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Bijlage 6 : Financieel Jaarverslag over 2016
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Bijlage 7 : Enkele foto’s uit het afgelopen jaar

Foto 1 Lissen 1933

Foto3 RECLA Amsterdam 1928

Foto 5 N.R.W. type 4

Foto 2 Glasplaat

Foto 4 BALTIC bouwdoos

Foto 6 Crystalphone speaker
14

Foto 7 Crystalphone 4A 1926

Foto 8 ARIM Bandfilter 1932

Foto 9 ARIM met LEWCOS
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Foto 10a GEMA Groningen 1929 3-lamper

Foto 10b

Foto 10c
16

Foto 11 Zeer grote radiokast +/- 1926 (maker onbekend)
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Foto 11b: het binnenwerk volgens AMROH concept uit 1935

Foto 12a

Foto 12b

Foto 12c J.BROOS Groningen
18

Foto 13 AUDIOS-4 1926

Foto 14 DUKO Zwolle 1929
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Foto’s 15a, b en c
13 grote dozen met ruim 400 honingraatspoelen en 3500
radiolampen uit collectie Derk Rouwhorst!
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Foto 16. De ingerichte show-kast voor vroege Nederlandse
radiolampen, waaronder die van Bertus Mulder.

21

Stichting “Het Radio Amateur Museum”
Kruisstraat 23
KvK: 41094231

5541 CH

REUSEL

Reg. Successie.: 14949

RAM

0497-644280
Museum nr.: 1035

ONDERTEKENING jaarverslag over 2015:
Jaarverslag 2016 van de Stichting “Het Radio Amateur Museum” te Reusel
Ondertekend door het zittende Bestuur voor akkoord op 19 maart 2017 te
Egmont aan Zee:
F.J.J. Driesens, voorzitter:

T. de Wolf, secretaris:

E.J.M. Verheijen, penningmeester:

……………………………………

………………………………

……………………………….

Einde verslag
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