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Dit jaarbericht omvat meerdere jaren. Door de overheidsmaatregelen als gevolg  van de COVID 
pandemie was het bestuur gedwongen haar activiteiten na maart 2020 op een laag pitje te zetten. 
Het bestuur van de VVBB kwam in deze periode twee maal bijeen. Waar nodig is er in deze periode 
wat vaker via de mail en Whatts-App contact geweest tussen de bestuursleden om lopende zaken af 
te handelen.

De samenstelling van het bestuur is in deze periode als volgt;

Koos Scherjon (voorzitter), Louise van Uden (secretaris), Johan Klein Braskamp (penningmeester|), 
Johan Snuverink (lid), Herman Kistemaker (lid, vertegenwoordigt het museumbestuur).

Het jaar 2019 stond in het teken van de voorbereiding van het jubileumjaar 2020.  Een verzoek van de
stichting Brandweermuseum om bij te dragen in de kosten van de jubileumviering werd door het 
door het bestuur positief beantwoord. Tot een maximum van 5000 euro wordt bijgedragen in een 
eventueel tekort op de begroting voor de viering van het jubileum. Zover is het niet gekomen in 
maart 2020 moesten alle activiteiten worden afgelast. Gelukkig werd er wel een mooie start gemaakt 
met de viering van het jubileum, de opening van het jubileum op 1 februari was een groot succes. 
Ook de volgende activiteit, de Dag van de Brandweergeschiedenis op 7 maart 2020 werd door 70 
belangstellenden uit het hele land in de Joriskerk bijgewoond. Met de hulp van vele van onze 
vrijwilligers werden beide activiteiten door alle aanwezigen zeer hoog gewaardeerd.

De voor de rest van het jaar geplande activiteiten moesten door de Coronabeperkingen helaas 
vervallen. De opening van het museum was daarna afhankelijk van de overheidsmaatregelen. 
Gelukkig waren er meerdere momenten dat we bezoekers mochten toelaten. Het voor het jubileum 
ingeplande LEGO incidentencity werd in december 2021 opnieuw georganiseerd maar moest ook nu 
weer verschoven worden. Gelukkig is het nu eind april-begin mei 2022 te zien. De VVBB heeft een 
financiële bijdrage voor deze activiteit gehonoreerd.

De VVBB wacht met gezonde nieuwsgierigheid op de uitkomsten van het “Vernieuwingsplan voor het 
brandweermuseum” waar onder leiding van de heer Menno Ouderkerk hard aan gewerkt wordt. De 
vernieuwingsvoorstellen betreffen zowel de opzet van het Bestuur van het museum als voorstellen 
voor de herinrichting van het museum. Ongetwijfeld zal een nieuwe opzet van het bestuur de relatie 
met de VVBB beïnvloeden. In de loop van 2022 zullen de resultaten besproken worden.

Voor een deelproject van dit plan is bij de VVBB een bijdrage gevraagd. Het bestuur staat hier positief
tegenover.

Verder is het belangrijk te noemen dat het Nationaal Brandweermuseum dat onderdeel was van het 
PIT in Almere per 1 januari van dit jaar gesloten is. Een deel van de collectie is weer terug naar het 
Brandweermuseum Hellevoetsluis en een deel is in opslag gegaan. Het NVI (Nederlands Veiligheids 
Instituut) kon de exploitatie na het wegvallen van de subsidie van het rijk niet meer rendabel open 
houden.



Uit contacten met het museum in Hellevoetsluis blijkt dat het museumbezoek vergelijkbaar is met dat
van ons museum in Borculo. Vooral in de vakantieperiodes zijn het vooral dagjesmensen die in de 
regio vakantie houden die op basis van de weersvoorspellingen op laatste moment besluiten naar het
museum te gaan en hiervoor vooral de sociale media en de website raadplegen. Dus daar moeten we 
aandacht voor blijven houden. Voor de geplande bezoeken zijn vooral de arrangementen 
aantrekkelijk. Andere musea zijn wel een beetje jaloers op de ritten in de oude brandweerauto’s die 
wij verzorgen.

Kortom een bijzondere periode om op terug te kijken, maar belangrijk is dat we weer voor uit kunnen
kijken zonder de risico’s en beperkingen van de afgelopen jaren. Er zijn belangrijke ontwikkelingen op 
komst, het bestuur van de VVBB zal deze volgen en waar nodig ondersteunen.

De voorzitter, Koos Scherjon


