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Unesco Werelderfgoed
Het Nederlands Vestingmuseum is gevestigd op bastion Turfpoort, één van
de zes verdedigingswerken waar Naarden-Vesting haar beroemde stervorm
aan ontleent. Het bastion en de ondergrondse kazematten bevinden zich
nog grotendeels in de oorspronkelijke staat.
De verdedigingswerken van Naarden maakten vroeger deel uit van
Hollandse Waterlinie. In 1815 werd deze verdedigingslinie gemoderniseerd
op initiatief van luitenant-generaal Cornelis Baron Kraijenhoff (1758-1840).
De kastelen, vestingen, forten en waterwerken van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie handhaafden 125 jaar lang de neutraliteit van Nederland.
In het Nederlands Vestingmuseum is een vaste expositie met persoonlijke
objecten van Cornelis Kraijenhoff. Naast de grondlegger van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, was Kraijenhoff ook arts, natuurkundige, staatsman en
militair. Als bevelhebber van het Beleg van Naarden 1814, heroverde hij de
vesting op een Frans garnizoen.
Als onderdeel van de Hollandse Waterlinies zijn de vestingwerken van
Naarden, en onze museumlocatie bastion Turfpoort, sinds 2021 Unesco
Werelderfgoed.

Portret voorzijde:
Cornelis Kraijenhoff door Charles Howard Hodges
ca.1823, particuliere collectie familie Kraijenhoff.
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Voorwoord directie
Behalve een terugblik op het jaar 2021, is dit voor mij persoonlijk ook een terugblik op
mijn werkzame periode bij het Nederlands Vestingmuseum. Na vijf enerverende jaren
breekt voor mijzelf namelijk binnenkort een nieuwe uitdaging aan bij een ander museum.
Deze uitdaging had nooit in het verschiet gelegen zonder de kennis en ervaring die ik
heb opgedaan bij het Nederlands Vestingmuseum.
Toen ik in 2017 begon bij het museum was net de voorgenomen verhuizing naar
bastion Oranje afgeblazen. Als gevolg van deze verhuisplannen was er enige jaren niet
geïnvesteerd in de huidige museumlocatie op bastion Turfpoort en moest er een plan
gemaakt worden om de presentaties aan te passen aan de verwachtingen van het
museumpubliek. In 2018 hebben we het kantoor verhuisd om de horecaruimte te
vergroten, die in 2019 officieel in gebruik werd genomen. Datzelfde jaar sloot het
museum ook aan bij het Netwerk van Canonmusea voor de vensters Napoleon en
Koning Willem I van de Canon van Nederland.
In 2020 werd het museum geconfronteerd met de impact van de coronacrisis. In plaats
van bij de pakken neer te gaan zitten, hebben we deze situatie aangegrepen als een kans.
Met subsidies om onze locatie aan te passen aan de gevolgen van de coronamaatregelen,
hebben we een nieuwe audiotour ontwikkeld en het museaal concept afgestemd op
de mogelijkheden van onze unieke locatie. Een locatie die als onderdeel van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2021 bovendien werd toegevoegd aan de
Unesco Werelderfgoedlijst.
Op 1 april 2022 werd de vernieuwde inrichting van het Nederlands Vestingmuseum
officieel geopend door burgemeester Han ter Heegde van de Gemeente Gooise Meren
en Hugo Kraijenhoff, nazaat van de grondlegger van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Hiermee is een schitterende basis gelegd waarmee het museum de toekomst met
vertrouwen tegemoet kan zien.
Ik ben mijn collega’s, de vrijwilligers, het bestuur en alle stakeholders enorm dankbaar
voor de kansen en het vertrouwen die ik heb gekregen om mijzelf te ontwikkelen en voor
de enorme leuke, leerzame en boeiende tijd bij het Nederlands Vestingmuseum.
Het gaat jullie allen goed!
Pieter Koudijs, directeur
Het Nederlands Vestingmuseum
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Voorwoord bestuur
Net als alle andere musea, theaters, stadions, podia in de evenementen-branche en de
horeca was 2021 weer een bijzonder zwaar 'corona-jaar'. Het Nederlands Vestingmuseum
was bijna voor de helft van de tijd dicht. Toch bleef het Vestingmuseum nog bij veel
bezoekers in trek. Tijdens de dagen dat het museum open mocht zijn, werden vaak de
maximaal toegestane aantallen gehaald.
Het bestuur bedankt wederom nadrukkelijk de staf en de vrijwilligers van het museum,
die zich weer genoodzaakt zagen om alle planningen van evenementen en reserveringen
om te gooien of af te zeggen. Het runnen van het museum met slechts 30 mensen was vanwege corona - soms ingewikkelder dan 'gewoon gastheer en gastvrouw te zijn van een
volledig open museum'. Door zich te schikken naar de omstandigheden hebben onze
vrijwilligers samen met de staf veel achterstallig onderhoud grondig kunnen aanpakken
en is er veel aandacht, tijd, en creativiteit gestoken in het uitvoeren van de fraaie
herinrichting van de museale presentaties in de kazematten. Natuurlijk is hier speciale
dank verschuldigd aan de Gemeente Gooise Meren, de Stichting Monumenten Bezit, de
Provincie Noord-Holland en de andere donateurs voor het financieel mogelijk maken van
deze herinrichting.
Het bestuur heeft in 2021 veelvuldig overleg gevoerd met de directie over de
transformatie van het voormalig Masterplan in een nieuw Beleidsplan, over een nieuw
Collectiebeleid en een herinrichtingsplan, over bancaire zaken, subsidies, de jaarrekening
en andere financiële zaken, over communicatie intern en extern, over vrijwilligers en de
vele stakeholders in en om het museum heen. Het bestuur heeft zich in het afgelopen
jaren grondig gebogen over de Statuten van de Stichting Het Nederlands
Vestingmuseum. Kijkend naar de musea-wereld om ons heen hebben we besloten om de
Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum dichter en daardoor meer
inhoudelijker bij Het Nederlands Vestingmuseum te betrekken. Zowel operationeel en
relationeel als bestuurlijk. Verdere structuur invulling ligt nog in het verschiet. Het
Nederlands Vestingmuseum onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur
voor goed bestuur en toezicht. De door de directie opgestelde jaarrekening over het
boekjaar 2021 is gecontroleerd door IJburg Accountants en is goedgekeurd door het
bestuur. Bij de (zoom)vergaderingen was het bestuur vrijwel steeds voltallig aanwezig.
Ook buiten de vergaderingen hadden de bestuursleden regelmatig contact met de
directie en vrijwilligers.
Het bestuur bedankt secretaris/penningmeester Bram van der Stelt voor zijn enorme
bijdrage gedurende de afgelopen 5 jaren aan de Vrienden Stichting. Hij was een rots
in de branding.
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Op het moment van publiceren van dit jaarverslag werd het museum en haar bestuur op
de hoogte gesteld van het vertrek van onze directeur Pieter Koudijs naar het Joods
Cultureel Kwartier, een groep van verschillende musea in Amsterdam. Wij zijn er trots op
dat Pieter zo'n overstap kan maken en tegelijkertijd zullen we hem node missen.
Pieter Koudijs heeft zich de afgelopen 5 jaren uitzonderlijk ingezet op het gebied van
administratie en structuur. Uitzonderlijk waren ook het managen van de afgelopen twee
'corona-jaren' en de herinrichting van het museum.
Het voltallige bestuur wenst Willem en Lisette en alle vrijwilligers veel succes bij het
opnieuw met veel enthousiasme inzetten van hun tijd en creativiteit.
Oscar van den Ende
Voorzitter van Het Nederlands Vestingmuseum
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Museum
Het Nederlands Vestingmuseum is een historisch museum. De ICOM (International
Council of Museums) hanteert de volgende definitie voor een museum:
‘Een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling – niet
gericht op het maken van winst – die de materiële getuigenissen van de mens en zijn
omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover
informeert voor doeleinden van studie, educatie of genoegen’.
Het Nederlands Vestingmuseum heeft in haar statuten de volgende doelstellingen en
missie omschreven:
Doelstellingen
Het wekken van belangstelling voor- en het laten ervaren van de geschiedenis van de
Nederlandse Vestingbouwkunde, het functioneren van vestingen en andere duurzame
verdedigingswerken, met name de vestingstad Naarden als onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, alsmede het leven en werken daarin.
Missie
Bezoekers op een plezierige en participerende manier kennis laten maken in woord,
beeld, geschrift en ervaring met de cultuurhistorische, de sociaaleconomische, militaireen bouwkundige geschiedenis van Naarden-Vesting en andere verdedigingswerken.
Museale codes
Het Nederlands Vestingmuseum is een door het Museumregister erkend museum,
is lid van de Museumvereniging en onderschrijft de Ethische Code voor Musea,
de Governance Code Cultuur, De Code Diversiteit en Inclusie, de Fair Practice Code
en de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO).
De onderschrijving en toepassing van de museale codes zijn normstellend.
Indien het niet mogelijk is om elementen van deze codes toe te passen,
geldt het principe ‘pas toe of leg uit’.
Uitleg over de museale codes staat vermeld op de website van het museum en
de codes worden verstrekt aan medewerkers bij indiensttreding en aan vrijwilligers
bij aanmelding.
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Organisatie
Het Nederlands Vestingmuseum is opgericht in 1955 en is gevestigd op bastion Turfpoort,
één van de zes verdedigingswerken waar Naarden-Vesting haar beroemde stervorm aan
ontleent.
Het museum wordt geëxploiteerd door Stichting Het Nederlands Vestingmuseum.
De museale collectie is eigendom van de afzonderlijke stichting Vrienden van Het
Nederlands Vestingmuseum en is in permanent bruikleen gegeven aan het museum.
Beide stichtingen beschikken over de ANBI-status en hebben geen winstoogmerk.
Stichting Het Nederlands Vestingmuseum hanteert het bestuursmodel. Het bestuur
bestaat uit ten minste drie leden die hun functie onbezoldigd vervullen, voor maximaal
twee termijnen van vier jaar. Hierbij wordt een rooster van aftreden gevolgd dat voorziet
in de continuïteit (zie pagina 24). Door het bestuur zijn een directie en twee
stafmedewerkers aangesteld 2,6 FTE (2020: 3,6 FTE), die verantwoordelijk zijn voor het
uitvoeren van het vastgestelde beleid en de operationele organisatie.
Vrijwilligers
Bij het museum is een groep van 60 enthousiaste vrijwilligers actief. Zij zijn werkzaam in
publieksfuncties zoals winkel- en kassamedewerker, publieksmedewerker, gids, schipper,
kanonnier of bij de technische dienst. Net als de bestuursleden vervullen zij hun taak
onbezoldigd. Alleen vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor een museale taak met een
specifieke vakopleiding, ontvangen een vrijwilligersvergoeding op basis van de wettelijke
richtlijnen.
Het Nederlands Vestingmuseum hanteert de Code Diversiteit en Inclusie. Het museum
biedt plaats aan vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt door het beschikbaar
stellen van werkervaringsplekken in het kader van re-integratie of een zinvolle
dagbesteding.
Oudere vrijwilligers kozen tijdens de coronacrisis er bewust voor om (tijdelijk) niet actief te
zijn op het museum om gezondheidsrisico’s te vermijden. Gedurende het jaar meldde zich
een tiental nieuwe vrijwilligers aan om dit gemis op te vangen.
Door de beperking op groepsbijeenkomsten, vond er slechts één vrijwilligersbijeenkomst
plaats op 1 november 2021. Bij deze gelegenheid werden de plannen gepresenteerd
voor de herinrichting van het museum.
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Bedrijfsvoering
De coronarestricties hadden net als vorig jaar, in 2021 grote invloed op de bedrijfsvoering
en bezoekers toestroom van het Nederlands Vestingmuseum; het was hierdoor letterlijk
‘hollen of stilstaan’. Op last van de overheid waren alle musea van 1 januari tot 5 juni en
vanaf 18 december tot eind 2021 gesloten voor publiek.
Het Nederlands Vestingmuseum heeft actief bijgedragen in het zoeken naar oplossingen
om doorstroomlocaties zoals musea op een verantwoorde wijze open te kunnen stellen.
Zo nam het museum in april 2021 deel aan de pilot ‘Testen voor Toegang’, waarbij de
inzet van de QR-code als coronatoegangscode werd getest.
Bij de heropening van het museum vanaf 5 juni 2021, mocht het museum zich verheugen
in een grote publieke belangstelling. Dit was mede het gevolg van de vele reisrestricties
waardoor veel Nederlanders vakantie in en eigen land vierden, het grote aantal
evenementen en het gegeven dat het Nederlands Vestingmuseum beschikt over een
buitenterrein van 2 hectare, dat door bezoekers als veilig werd ervaren met corona.
De grote toestroom aan publiek vergde veel van de medewerkers en vrijwilligers om dit
organisatorisch in goede banen te leiden en toe te zien op de naleving van de steeds
wisselende coronamaatregelen.
Audit Museumregister
In 2021 startte het Nederlands Vestingmuseum een audit traject voor de verlenging van
de accreditatie in het Museumregister. Sinds de afgifte van de vorige accreditatie in 2011,
is het aantal museale codes toegenomen of aangepast. Het museum heeft ten behoeve
van de audit nieuwe statuten opgesteld, al haar beleidsdocumenten herschreven en de
vergunningen geactualiseerd. Bij het schrijven van dit jaarverslag is het museum nog in
afwachting van de toekenning van de vernieuwde accreditatie.
Coronasubsidies herinrichting
In 2021 heeft het Nederlands Vestingmuseum met succes een beroep gedaan op
subsidies om haar museumlocatie aan te passen aan de gevolgen van de coronacrisis.
Het museum ontving financiële bijdragen van de Provincie Noord-Holland, de Gemeente
Gooise Meren, het Mondriaan Fonds en het Kickstart Cultuurfonds. Het Nederlands
Vestingmuseum is de betrokken instanties zeer erkentelijk voor hun financiële steun.
In november 2021 is het museum gestart met een grootschalige herinrichting van haar
expositieruimtes in de kazematten. De officiële opening hiervan vindt plaats op 1 april
2022. Voor een toelichting op de steunmaatregelen waarvan gebruik is gemaakt,
verwijzen wij u naar de beoordelingsverklaring van de accountant over 2021.
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Museale taken
Onderhoud Erfgoedlocatie
Het Nederlands Vestingmuseum heeft met Stichting Monumentenbezit een huurovereenkomst ‘om niet’ voor haar museumlocatie bastion Turfpoort. Als tegenprestatie
dient het museum zelf het onderhoud te verzorgen aan terrein, installaties en gebouwen.
Tijdens de lockdownperiodes is er veel onderhoud gepleegd. Zo werd de elektra in
kazemat W vervangen en de opstelling aangepast om meer loopruimte te creëren voor
bezoekers. Met subsidie om de locatie aan te passen aan de gevolgen van de
coronasituatie, zijn nieuwe hekwerken geplaatst om bezoekersstromen in goede banen te
leiden en valgevaar te voorkomen. Ook is een sproei-installatie in gebruik genomen om
tijdens droogteperiodes het risico op grasbranden te verlagen.
Collectiebeheer
Voor de preventieve conservering van objecten, is een collectievrijwilliger actief die
beschikt over de noodzakelijke museale kennis. In 2021 zijn veel objecten behandeld
om deze te beschermen en te behoeden voor verval.
Bij het collectiebeheer wordt het museum bijgestaan door de regioconservator en een
collectiemedewerker van de samenwerkende musea in de Gooi & Vechtstreek.
In 2021 is het collectieportal ‘Gooise Museumschatten’ gelanceerd. Op het collectieportal
worden de museale topstukken gepresenteerd van de musea uit de Gooi en Vechtstreek.
De portal is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed en visitgooivecht.nl; de website van de destinatie- en marketingorganisatie van
de samenwerkende gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.
Aan het eind van het jaar is opdracht verstrekt voor de migratie van de registratiesoftware
naar Axiell Collections. Deze keuze is in lijn met de andere musea in de
Gooi & Vechtstreek. De migratie zal in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden.
In 2021 vonden er geen mutaties plaats in de samenstelling van de collectie.
Tentoonstelling Beleg van Naarden 1814
In oktober 2020 startte de tentoonstelling ‘Beleg van Naarden 1814’. Kort hierna moest
het museum noodgedwongen de deuren sluiten vanwege een lange lockdown. Na de
heropening van het museum, is de tentoonstelling verlengd tot eind 2021 om het publiek
de gelegenheid te bieden deze alsnog te komen bezichtigen.
Nieuwe Audiotour
In 2020 heeft het museum subsidies ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds
en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om een nieuwe audiotour te ontwikkelen.
De nieuwe audiotour werd in april 2021 in gebruik genomen tijdens ‘Testen voor
Toegang’. De teksten voor de audiofragmenten zijn geschreven en opgenomen in eigen
beheer in het Nederlands en Engels. Bezoekers ontvangen een device om de fragmenten
te kunnen beluisteren. Tevens zijn er twee informatiepanelen in gebruik genomen voor
het geven van extra context en duiding.
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Evenementen
Testen voor Toegang
In april was het museum, tijdens de lockdown, drie dagen gratis geopend in het kader
van de pilot ‘Testen voor Toegang’. Hierbij werd de inzet van de QR-code als coronatoegangsbewijs getest. Toenmalig minister van cultuur Ingrid van Engelshoven,
gaf onder grote belangstelling van de landelijke pers het startschot voor deze pilot
op het Nederlands Vestingmuseum.
Erfgoedfestival Gooi en Vecht 2021
Het Erfgoedfestival Gooi en Vecht 2021 is een initiatief van de gezamenlijke musea
in de Gooi en Vechtstreek. Het thema van het festival 2021 was ‘grensverleggers,
wereldverbeteraars en uitvinders’. Bij de start op 26 mei waren de musea echter nog
gesloten en bestonden de activiteiten uit wandeltochten en podcasts. De bijdrage van het
Nederlands Vestingmuseum stond in het teken van Cornelis Kraijenhoff, de grondlegger
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiertoe stelde Kraijenhoff het Normaal Amsterdams
Peil (NAP) vast en maakte de eerste hoogtekaart van Nederland met driehoeksmeting.
Er zijn podcasts gemaakt over de topstukken van de deelnemende musea. De podcast
van het Nederlands Vestingmuseum was gewijd aan het geheime postduifbriefje dat is
verzonden tijdens het Beleg van Naarden 1814. Dit object is tevens een topstuk voor de
Canon van Nederland voor het venster Napoleon.
Waterlinie Wandeltocht 2021
Bij de heropening op 5 juni was het museum gastheer voor de Waterlinie Wandeltocht.
Deze wandeltocht vond voor het eerst plaats langs de oevers van de Zuiderzee, met drie
afstanden, via Weesp, Muiden en Naarden. Het Nederlands Vestingmuseum stelde haar
locatie belangeloos ter beschikking voor dit evenement, waarvan de opbrengst ten goede
kwam aan het Diabetes Fonds.
Fotofestival Naarden 2021
Op 5 juni ging ook het Fotofestival Naarden van start. Vanwege corona was er op het
Vestingmuseum een buitenexpositie met foto’s van Sabine de Roover op de Lage Flank.
Om bezoekersstromen van elkaar te scheiden, was er een aparte entree voor de
bezoekers van het Fotofestival Naarden via de straatzijde van kazemat A.
Open Monumentendag 2021
Op 12 september was het museum gratis opengesteld tijdens Open Monumentendag.
Bezoekers konden kosteloos gebruik maken van de audiotour, waarmee verhalen worden
verteld die context en duiding geven aan de vestingwerken en de gebouwen op bastion
Turfpoort. Alle evenementen in 2021 resulteerden in een extra grote toeloop aan
bezoekers.
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Activiteiten
Bij de heropening van het museum op 5 juni 2021 was er nog sprake van aanzienlijke
coronabeperkingen; bezoekers moesten online een tijdvak reserveren, waarbij gelijktijdig
plaats was voor 30 bezoekers. Hierdoor waren de mogelijkheden voor activiteiten in
eerste instantie beperkt. Vanaf eind juni werden de maatregelen versoepeld en de
capaciteit uitgebreid naar 60 bezoekers.
Schuttersdagen
In juni 2021 vond voor het eerst weer een Schuttersdag plaats. In totaal zijn er vijf
schuttersdagen geweest op de 3e zondag van de maanden juni t/m oktober, waarbij
de kanonniers een inkijkje gaven in het soldatenleven rond 1815.
Rondvaarten
In de maand juli werden de rondvaarten opgestart. Om de 1,5 meter afstand te kunnen
waarborgen werd het aantal opvarenden beperkt tot maximaal 6 personen (normaal 12).
De rondvaart werd uitsluitend aangeboden via voorafgaande reservering aan besloten
gezelschappen.
Rondleidingen
In 2021 brachten slechts 220 personen een bezoek in groepsverband aan het museum.
Dit aantal is aanzienlijk lager dan normaal en valt toe te schrijven aan de coronamaatregelen, waarbij met name de 1,5 meter afstand een grote beperking vormde.
Kinderspeurtochten
In 2021 is er een nieuwe speurtocht geïntroduceerd voor onze jongste bezoekers. Met de
kanonnenspeurtocht worden kinderen tot 8 jaar gestimuleerd om de erfgoedlocatie
aandachtig te onderzoeken. Hierdoor krijgen zij spelenderwijs veel mee van het bastion.
Kinderfeestjes
Op verzoek van onze vrijwilligers zijn de kinderfeestjes na een viertal boekingen in 2021
opgeschort. Onze oudere medewerkers voelden zich onder de omstandigheden met
corona, niet comfortabel om deze activiteit te begeleiden aan een doelgroep die niet
gevaccineerd is.
Educatie
Het overdragen van kennis en informatie, zowel ter lering als vermaak, behoort tot de
museale kerntaken van het Nederlands Vestingmuseum. Het bezoek van scholen aan
het museum vindt met name plaats in het voor- en najaar. Vanwege de lockdown en
beperkingen, bleef het aantal schoolexcursies hierdoor beperkt tot na de zomer.
Het museum verzorgde een gastles op de Katholieke Montessori School Bussum,
in het kader van hun lesprogramma over de Tweede Wereldoorlog.
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Bezoekersaantallen

Categorie

2021

2020

2019

Entree volwassenen

4172

3635

6078

633

802

1702

Entree regulier betalend

4805

4437

7780

Museumkaart volwassenen

3490

4152

7345

768

1046

1693

38

72

405

Speciale prijs

7

1

184

I Amsterdam

24

45

155

Groepsprijs volwassenen

117

10

863

Groepsprijs kinderen

103

48

782

Gratis*

676

559

2335

Entree met korting

5223

5933

13762

Fotofestival + Waterlinie

5980
10370

21542

Entree kinderen

Museumkaart jongeren
CJP-pas

Totaal

16308

*Donateurs, Open Monumentendag en Locatieverhuur
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Samenstelling bestuur en nevenfuncties
Naam
Oscar van den Ende
Voorzitter

Miriam van Meerten
Vicevoorzitter

Hidde van Kersen
Secretaris

Guido van Berkel
Penningmeester

Nevenfunctie(s)

(On)Bezoldigd

Commissaris – Teslin Participaties
Bestuurslid – Stak Pieter Bon
Bestuurslid – Vrienden van Vereniging Spierziekten
Penningmeester – Stichting Atelier Pieter d’Hont

B
B
O
O

DGA - MvM Professional Development
Vertrouwenscontactpersoon Gooische Hockeyclub
Lid – Reünistenfonds LSV Minerva
Statenlid VVD - Provincie Noord-Holland

B
O
O
B

Directeur Benelux – Marine Stewardship Council
Bestuurslid - SON Respons

B
O

Lid International Investment Committee
Cerberus Business Finance
Bestuurslid -CPM German Opportunity Fund

B
B

Rooster van aantreden en aftreden bestuur
naam

aangetreden

herkiesbaar

Oscar van den Ende
Miriam van Meerten
Hidde van Kersen
Guido van Berkel

januari 2016
november 2018
oktober 2017
augustus 2020

januari 2020
november 2022
oktober 2021
augustus 2024
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Herfstkleuren
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Organisatie per 1 mei 2022
Vrijwilligers

60 personen

Staf
Pieter Koudijs
Willem Ehlert
Lisette Stins

Directeur (0.8 FTE)
Hoofd Technische Dienst (1.0 FTE)
Coördinator Vrijwilligers & Reserveringen (0.8 FTE)

Bestuur Stichting Het Nederlands Vestingmuseum
Oscar van den Ende
Voorzitter
Miriam van Meerten
Vicevoorzitter
Hidde van Kersen
Secretaris
Guido van Berkel
Penningmeester
Bestuur Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum
Oscar van den Ende
Voorzitter
Guido van Berkel
Penningmeester/Secretaris

Kascommissie Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum
Ronald Vles
Iris Vonk

Colofon
Stichting Het Nederlands Vestingmuseum
Westwalstraat 6
1411 PB Naarden
Telefoon: (035) 694 54 59
E-mail: info@vestingmuseum.nl

Foto’s:

Thea Campagne; pagina 16
Pieter Koudijs; pagina 8,10, 12, 14, 22, 24
Waterlinie Wandeltocht; pagina 4, 18
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