
Notulen van de jaarvergadering 2022 van de Vereniging Vrienden van het Brand- 
weermuseum Borculo, gehouden op woensdag 13 april 2022 Restaurant Brasserie De 
Bakkerieje, Muraltplein 30 in Borculo.

Aanwezig:
Van het bestuur: dhr. K. Scherjon, (voorzitter), mevr. L. van Uden-te Woerd, (secretaris), dhr. 
J. Klein Braskamp (penningmeester), H. Kistemaker (bestuurslid) Afwezig: dhr. J. Snuverink 
(bestuurslid).
Verder aanwezig: de heren: G. Nijhof, A. Dekker, P. Wentink, A. Pot, G. Voskamp en mevr. I. 
Wiegers. 
Bericht van verhindering: de heren J. Horstman, G. Kapers, A. Kistemaker jr., H. Kreunen, 
H Eelink en mevr. G. Willekes en C. Blankvoort.  

Behandelde agenda:
1. Opening. 

Voorzitter opent de vergadering van de VVBB met een woord van welkom rond 20.00 uur 
en is verheugd dat er meer leden/donateurs op deze vergadering aanwezig zijn. Door de 
Corona kon er in 2020 en 2021 niet vergaderd worden. 
Er wordt stilgestaan bij het overlijden in de afgelopen 2 jaar van enkele leden van de 
VVBB en speciaal van dhr. J. ten Thije. Hij heeft veel voor de vereniging betekent.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

3.  Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van 2018.
De notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2019 worden conform het ontwerp 
vastgesteld. Ook dit jaar worden de notulen niet door de secretaris, mevr. L. van Uden 
voorgelezen. Een exemplaar van deze notulen wordt in het archief opgeborgen.

4.  Jaarverslag 2019- 2020 en 2021 van de voorzitter dhr. Koos Scherjon.
De voorzitter leest het jaarverslag voor, dat als bijlage bij deze notulen (alleen bij 
archiefexemplaar) is gevoegd. Het jaarverslag wordt verder na applaus voor kennisgeving 
aangenomen. De notulen en  jaarverslagen worden op de website geplaatst.

5. Aftreden/herbenoeming leden bestuur VVBB.
Dhr. J. Braskamp en J. Snuverink zijn aftredend en hebben zich weer herkiesbaar gesteld.
De vergadering stemt in met herbenoeming van beide heren.



6. Financiële verslagen 2019-2020-2021 van de penningmeester en verslag van de    
    kascommissie.

De financiële overzichten dat ook als bijlage bij deze notulen (alleen archiefexemplaar) is 
gevoegd, circuleert onder de aanwezige leden en wordt door de penningmeester toegelicht. 
Door de Corona heeft het bestuur besloten de jaarlijkse bijdrage over 2021 niet in rekening
te brengen. 
De kascommissie, dhr. G. Voskamp en I. Wiegers delen mede dat zij de vergadering 
adviseert het financieel overzicht 2019- 2020 en 2021 goed te keuren. Zij lichten toe, dat 
de stukken er keurig uitzien. Zij worden bedankt voor de toelichting.
De voorzitter bedankt de penningmeester en hij concludeert dat de vergadering akkoord 
gaat met het aangeboden financieel verslag en dat hierdoor de penningmeester in het 
bijzonder en het gehele bestuur in het algemeen, voor het over deze jaren gevoerde 
financieel beheer décharge wordt verleend.

7.  Benoeming kascommissie voor volgend jaar. 
Dhr. G. Voskamp en G, Nijhof worden benoemd tot leden van de kascommissie voor de 
jaarvergadering 2023.

8. Terugblik jubileum 50 jaar.
Door de Corona is naast de opening van het jubileumjaar op 1 februari alleen op 7 maart de
bijeenkomst in het kader van de Dag van de Geschiedenis van Brandweer Nederland 
doorgegaan. Overige programma’s zijn niet doorgegaan en zal ook niet meer plaatsvinden. 
Alleen de activiteit LEGO Incidenten City wordt dit jaar van 25 april tot 8 mei gehouden in
het museum. Hiervoor is een bijdrage aangevraagd bij de VVBB.

9. Ontwikkelingen Brandweermuseum door de voorzitter van het museumbestuur.
- De corona pandemie heeft forse strepen gehaald door de jubileumactiviteiten in 2020. 

Twee geslaagde evenementen konden gelukkig doorgang vinden.
- Onthulling plaquette 4 oprichters en dag van de Brandweer geschiedenis.

- Door de verdere activiteiten is definitief een streep gehaald.

- Het geboekte resultaat over 2020 is niet goed, maar ook niet slecht. Resultaat na belasting 
€ 1451,-  Wij hadden het juiste KVK nummer en konden daardoor aanspraken op het 
NOV noodfonds maken. De noodsteun € 4000,- was snel binnen.

- De liquiditeit is flink toegenomen. Dit komt ook vooral, omdat de laatst bijgebouwde hal 
(achter werkplaats), volledig is afbetaald.

- Wij hebben er een mooie rondrit wagen bij. Een Austin KBF 100 bouwjaar1963, die 
dienst heeft gedaan in Hendrik Ido Ambacht.

- Wij hebben 4 nieuwe chauffeurs: Arie Poel uit Neede, Jan Wiegers, Martin Maarse en Jan 
Slagt uit Vorden. Martin Maarse en Jan Krooshof zijn weer gestopt 

- De zomermaanden 2021 zijn qua bezoekersaantallen uitstekend geweest. Met  als 
uitschieter augustus 2208 betalende bezoekers. Dit succes lijkt mede het gevolg van 



Corona en zal ook te danken zijn aan de reclame, gemaakt op T.V. Gelderland.100 x spotje
op TV voor  € 999,- 

- De Stichting ongehinderd heeft de toegankelijkheid van het museum voor    gehandicapten
uitvoerig getest. Resultaat ruim voldoende. Dit testgebeuren is aangeboden door de 
Gemeente Berkelland en Achterhoek toerisme. Wij hebben er twee 360 graden foto’s aan 
over gehouden. Zie hiervoor de website.

- De aangestelde Projectleider Menno Ouderkerk heeft opdracht gekregen voor het 
schrijven van een beleidsplan. Hierbij is afgesproken dat hij het bestuur van het  Museum 
van de voortgang op de hoogte houdt tijden bestuursvergadering. 

10. Activiteiten die gehonoreerd zijn: 
Twee projecten: 
- Opstellen van Lego Incidenten City in Museum is gehonoreerd.
- Project via de Projectleider. “Waar is de brand” wordt nog gehonoreerd.

11.  Rondvraag.
            
- Tijdens de rondvraag wordt verder ingegaan op de ontwikkelingen binnen de Stichting, 

waaronder het schrijven van het beleidsplan (Bidbook). Hierop wordt gereageerd dat het 
deze lopende is en dat besluitvorming bij het bestuur van de Stichting ligt. 
Op de opmerking dat de positie van de VVBB in het Bidbook ter discussie zou staan 
reageert de voorzitter VVBB en de betrokkenen ontstemd en maken duidelijk dat deze 
opmerking niet in de jaarvergadering kan worden geplaatst. De voorzitter vindt het 
bestuurlijk niet handig omdat hij hiervan niet op de hoogte is. 

De statuten van de Stichting die sterk verouderd zijn, worden onder de loep genomen.
Ook wordt benoemd dat er gewerkt wordt aan een vernieuwde structuur voor de 
aansturing binnen de Stichting en hierbij zullen er ook bestuurswisselingen plaats gaan 
vinden.

- Dhr. Kl. Braskamp vraagt of er al eens een overzicht is gemaakt van de attributen van de 
Brandweermuseum die er zijn of in bruikleen zijn. Door het bestuur van het  museum is 
wel eens een overzicht gemaakt i.v.m. de verzekering. De registratie van het 
inventaris/materieel  staat hoog op het prioriteitenlijstje bij Menno. Deze is een vereiste 
voor een goed beheer van de collectie. Koos vindt het aanstellen van een conservator  in 
dit kader belangrijk.

11. Sluiting.
     
 Na dankzegging voor de opkomst en de inbreng, sluit de voorzitter om ± 21.45 uur, de   
      vergadering en wenst allen een wel thuis.

 
    



Borculo, 13 april 2022.
Secretaris van de VVBB, 
Mevr. L. van Uden te Woerd.


