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Jaarverslag 2020 Status: Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 17 maart 2021

1.

Inleiding.
Dit Jaarverslag beslaat de stichtingsperiode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Op 4 november
2010 werden de Statuten van de Stichting in Leerdam notarieel vastgelegd. Op 9 november 2010 werd de
Stichting bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere onder dossiernummer H51231530
ingeschreven (momenteel valt de Stichting onder de KVK te Amsterdam). Op 5 september 2011 is aan de
Stichting door de Belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status toegekend (fiscaal
nummer van de Stichting bij de Belastingdienst: 8231.64.019).

2.

Doelstelling.
De Stichting heeft ten doel: het bewaren van militair erfgoed, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting
tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
Het bijeenbrengen, bewaren, conserveren en tentoonstellen van uniformen, uitrustingsstukken,
materieel, werktuigen, boeken, platen, schilderijen, foto's en andere voorwerpen of geschriften,
betrekking hebbende op of verband houdende met het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen,
alsmede de voormalige Regimenten Intendancetroepen en Aan - en Afvoertroepen, tezamen vormende
de Historische Collectie Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, kortweg genoemd 'de
Historische Collectie'.
b.
Het publiceren van historische gegevens over het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen,
alsmede de voormalige Regimenten Intendancetroepen en Aan - en Afvoertroepen;
c.
Het dienen van een educatief belang ten behoeve van het Regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen (interne functie);
d.
Het dienen van het algemeen maatschappelijk belang (externe functie).

3.

Algemene gegevens.
De Stichting is beheers- en bestuursverantwoordelijk voor de Historische Collectie van het Regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen en is in gebouw V20 aan het Zeisterspoor nr. 8 te Soesterberg gehuisvest
(depotruimte in V18).
Locatie:

Soesterberg

Postadres :

SHCRBT
MPC 53A, Postbus 109
3769 ZJ Soesterberg

4.

5.

Email adres:

info@museumbevoentransport.nl

Website:

www.museumbevoentransport.nl

Telefoon:

033-4662032 (beheerder)

Bezoekadres:

Kamp Soesterberg
Gebouw V20
Zeisterspoor 8
3769 AP Soesterberg

Openingstijden:

ma en woe van 10.00 tot 15.00 uur
overige dagen op afspraak

Bestuurssamenstelling op 31 december 2018.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

:
:
:
:
:
:
:

Lkol M.A.J.J. Vial
Aoo M. van Leijen
Dhr. H.P. IJdo
Sgt1 b.d. A.M. Rietveld
Aoo W.M.F.C. Pullens
Maj C. Ernstsen
Aoo b.d. P.G.J.M. van de Vliet

Beheerder

:

Kap b.d. J.P.M.G. van de Gender, die aan alle bestuursvergaderingen van het
stichtingsbestuur deelneemt.

Ruimte voor algemene onderwerpen.
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6.

Gehouden bestuursvergaderingen (inclusief verslag van de genomen besluiten).
Gedurende de verslagperiode werden twee bestuursvergaderingen gehouden, Naar de inhoud van de genomen
besluiten wordt hierna kortheidshalve verwezen.
29e Bestuursvergadering, gehouden op 2 maart 2020
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

De voorzitter opent de vergadering. Verder heet de voorzitter de Regimentsadjudant van harte welkom
als toehoorder. De Regimentscommandant kan in verband met zijn werkzaamheden niet aanwezig zijn
en laat zich door de Regimentsadjudant vertegenwoordigen. Tevens is van Arie Rietveld bericht van
verhindering ontvangen. Claudia Ernstsen is niet aanwezig. Ze is erg druk en zal mogelijk later
aanschuiven.
Concept agenda wordt vastgesteld.
Jaarverslag 2019:
a. De voorzitter stelt het jaarverslag vast.
b. De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag als onderdeel van het jaarverslag
2019.
i. De penningmeester licht het verlies op het financieel verslag toe. Dit heeft te maken
met:
1. Dat PARESTO erg laat rekeningen uit 2018 heeft in gediend en dus ten laste
van 2019 kwamen.
2. We hebben er twee vrijwilligers bij gekregen waardoor de post “reiskosten”
gestegen is.
3. Er is geld geïnvesteerd in een pop voor het uniform van de generaal bd
Beukering en een torso t.b.v. de DT-jas van de Aooi bd van de Vliet.
c. Het bestuur dechargeert zichzelf na vaststelling van het jaarverslag met hierin, integraal, het
financieel jaarverslag.
Mededelingen van de voorzitter:
a. De voorzitter vond de kerstviering georganiseerd voor de vrijwilligers van het Regiment door
de Regimentsleiding zeer goed bevallen. Ook de deelnemers aan de viering waren zeer
enthousiast.
b. Ook het kerstpakket voor de vrijwilligers is zeer goed in de smaak gevallen. De voorzitter is
voornemens ook dit jaar een kerstpakket aan de vrijwilligers aan te bieden.
c. Op 22 januari j.l. heeft Lex Tissing als vrijwilliger afscheid van de Historische Collectie
genomen. Hij heeft het heel erg naar zijn zin gehad en stelde dit zeer op prijs.
d. Blik vooruit:
i. De herdenking van 75 jaar bevrijding staat prominent op de agenda.
ii. De Invictus Games vinden dit jaar plaats
iii. Het museumweekend komt er aan. Dit vindt plaats op 25 en 26 april. Hans van de
Gender legt contact met de historische collecties van de TD en de MA en met de
Stichting 43 Bevocie over de organisatie hiervan. 41 DKO levert weer steun aan het
museumweekend.
iv. Er vinden diverse happenings plaats in het VOC en de MFR.
v. De Bernhardkazerne is aangewezen als revitaliseringsobject. Daar gaat dit jaar mee
begonnen worden. De Dumoulinkazerne blijft dus voorlopig zoals het nu is.
vi. Michel van Leijen neemt binnenkort de functie van secretaris van de HCRBT van
Pieter van de Vliet over.
e. Het gaat goed met Jan Slingerland. Zijn echtgenote en hij hebben het wel heel zwaar met het
verlenen van mantelzorg.
f. De voorzitter speelt nog steeds met de gedachte om de Historische Collectie op de vrijdagen
open te stellen. Hiervoor zijn wel extra vrijwilligers nodig.
g. De regimentsraad vindt aanstaande donderdag (5 maart) plaats.
Mededelingen Regiment door de Regimentsadjudant.
a. Hartelijk dank voor het compliment met betrekking tot de kerstviering. We zijn voornemens ook
dit jaar weer een kerstviering te organiseren.
b. Het Regiment heeft een drukke start van het jaar gehad. Er hebben al verschillende
happenings plaats gevonden.
c. Helaas zijn ons weer een aantal Regimentsleden ontvallen. Wij proberen hier de nodige
aandacht aan te schenken.
d. Eind van de maand vinden de Regimentsdiners weer plaats. De animo blijft, logischerwijs,
achter omdat er veel leden van het Regiment op oefening zijn.
e. Het Regimentsfeest is in voorbereiding.
f. Het Regiments jaar appèl heeft plaats gevonden.
De voorzitter heeft geen bijzonderheden over de gehouden dienstvaktraditieraad en de Regimentsraad.
De multifunctionele ruimte is een groot succes. Minimaal 1 activiteit per week, enkele keer is een
tweede happening mogelijk. Gebrek aan vrijwilligers leidt tot een beperking van de hoeveelheid.
De voorzitter behandelt de actiepuntenlijst:
a. Het beleidsplan blijft een punt in de actiepuntenlijst. Dit dient nog behandeld te worden. De
bestuurswisselingen worden behandeld. Zittende- en herkiesbare bestuursleden worden
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gevraagd als bestuurslid aan te blijven. Tevens zal er naar een nieuwe penningsmeester
gezocht worden. Dit dient uiterlijk 1 oktober gerealiseerd te zijn.
b. Vanaf de volgende vergadering zal Michel van Leijen de functie van secretaris bekleden. Hij en
Pieter van de Vliet zullen het verslag van deze vergadering uitwerken en Pieter zal hem
bijpraten over de functie.
c. Vergunningsplicht met betrekking tot opslag van wapens en munitieartikelen blijft een punt van
aandacht. In het kader hiervan is reeds een wapenkast met een slagvaste doorzichtige plaat
aangeschaft. Deze wordt momenteel ingericht. Munitie is verzameld en uit de collectie
gehaald. Dit zal aan de EODD worden aangeboden.
9. Rondvraag: van de tijd wil de voorzitter dit punt combineren met de rondvraag.
a. Michel van Leijen geeft aan dat hij er klaar voor is om de functie van secretaris over te nemen.
b. Hans van de Gender: Er is een P-250 toegevoegd aan de collectie, mogelijk krijgt de HCRBT
de beschikking over de proefmodellen van de nieuwe PGU. Als laatste: het is noodzakelijk om
as steunen aan te schaffen voor de voertuigen die buiten staan om te voorkomen dat de
banden onherstelbare schade op lopen.
c. Walter Pullens nodigt alle leden van het bestuur uit voor de uitreiking van zijn gouden medaille
op 25 maart.
10. De voorzitter stelt een nieuwe datum voor de volgende vergadering voor op 2 september 16:00 uur.
Reservedatum wordt vastgesteld op 9 september. Na de vergadering zal er een BBQ worden
georganiseerd voor de vrijwilligers en het bestuur. Uiterlijk een week van te voren dienen de
genodigden aangegeven te hebben of ze hier gebruik van willen maken. De aanwezigen zijn het hier
over eens. De voorzitter sluit de vergadering om 17.08 uur.
Actiepunten:
Aanpassen huishoudelijk reglement inzake externe relaties.
Munitieplan maken.
Nadenken over de bestuurswisseling, er staan 2 man op de nominatie gewisseld te worden.
Kijken naar mensen die toe zouden willen treden tot het bestuur.
Vergunningen wapens i.v.m. de vergunningsplicht met betrekking tot opslag van wapens en
munitieartikelen.
Het museumweekend dat dit jaar in de 2e helft van april gehouden wordt (25 en 26 april).
Werving vrijwilligers (actiepunt voorzitter)
Vaststellen beleidsplan.
30e Bestuursvergadering, gehouden op 02 september 2020
1.

2.

3.
4.

De voorzitter opent de vergadering. Verder heet de voorzitter de regimentscommandant en de
Regimentsadjudant van harte welkom als toehoorder. De voorzitter vermeld voor alle duidelijkheid dat
hij blij is dat alle bestuursleden aanwezig zijn en niet geveld zijn door Corona of in quarantaine zitten.
Verder spreekt hij zijn waardering uit naar de vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat alle RIVM
regelgeving geïmplementeerd zijn binnen de Historische collectie. Wel heeft de Corona pandemie grote
invloed gehad op vele geplande activiteiten in de HCRBT die hierdoor geen doorgang hebben kunnen
vinden.
Mededelingen van de voorzitter:
a. Heuglijke mededeling is dat vandaag de formele overdracht plaatsvindt van de functie van
secretaris van Pieter van de Vliet naar Michel van Leijen. De voorzitter bedankt Pieter en
feliciteert Michel met de functie en wenst hem veel succes.
b. De penningmeester zit formeel aan het eind van zijn termijn. Er is echter nog geen opvolger
gevonden. De voorzitter vraagt hem om zitting te houden tot 2021 om waar te nemen. Hans
IJdo geeft aan dit te willen doen.
Arie Rietveld vraagt echter aan Hans of hij formeel als bestuurslid wil aanblijven omdat de
ANBI certificering dit gebiedt. Hans gaat formeel akkoord. De secretaris neemt dit op in de
actiepuntenlijst. De voorzitter bedankt Arie voor zijn scherpe waarneming.
Concept agenda wordt vastgesteld.
De voorzitter loopt puntsgewijs de agenda door:
a. De voorzitter loopt de besluitenlijst per pagina door.
b. De voorzitter bedankt de oude en de nieuwe secretaris voor het opmaken van de besluitenlijst
(vergaderverslag van de voorgaande vergadering).
c. De penningmeester presenteert het tussentijds financieel overzicht. Als toelichting hierop dat
het feitelijk nadelig saldo lager uit zal vallen omdat er nog declaraties uit staan bij CLAS in de
vorm van reiskosten die pas in september ingediend kunnen worden. Verder heeft de HCRBT
voorraden af moeten schrijven in verband met overschrijding van de houdbaarheidsdatum als
gevolg van het niet doorgaan van verschillende activiteiten door de Corona pandemie.
d. Het bestuur dechargeert zichzelf na vaststelling van het jaarverslag met hierin, integraal, het
tussentijds financieel overzicht.
e. Munitieplan: De inspectie is door de EODD gedaan. Alles is inmiddels gekeurd. Slechts één
stuk is afgekeurd en door de EODD vernietigd, de rest is opgenomen in een centrale
databank.
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Wapens: alle wapens zijn opgenomen in een centrale afsluitbare wapenkluis met slagvrij glas
die iedere avond wordt afgesloten.
g. Infra: de verwarming is nog regelmatig defect. Dit is tekenend voor de gehele infra. De vrees is
dat hier voorlopig geen verandering in gaat komen.
h. Door de Corona is het nog niet duidelijk of er aan het eind van het jaar een vrijwilligersavond
georganiseerd gaat worden gezien de huidige stand van zaken. Wel heeft de voorzitter
kerstpakketten voor de vrijwilligers en het bestuur besteld.
5. De Regimentscommandant dankt voor de uitnodiging voor deze bestuursvergadering.
a. De regimentscommandant heeft een bezoek gebracht aan de heer van Nes om hem uit te
nodigen om hier bij de HCRBT te komen kijken naar de resultaten van de samenvoeging van
de historische collecties van de Intendance en de Aan- en Afvoertroepen.
b. Verder heeft de Regimentscommandant een bezoek gebracht aan de heer Slingerland. Met
name is het gesprek gegaan over het monument van ons Regiment met als reden de namen
van regimentsleden van het Korps Motordiensten op een bronzen plaquette op te nemen op de
zuil achter het monument.
c. Verder wordt er hard gewerkt aan een website. Er is een bedrijf aangenomen om een zeer
professionele site te bouwen. De inhoud is steeds meer aan het ontstaan. Belanghebbenden
zullen hier nauw bij betrokken worden.
d. In vervolg op de Regimentssite wordt er ook gewerkt aan een Regimentsapp.
e. Omdat er door Corona geen gezamenlijke activiteiten kunnen plaats vinden gaan de
Regimentscommandant en de regimentsadjudant regelmatig het land in om regimentsleden te
bezoeken.
f. De vrijwilligersactiviteit zal dit jaar niet plaatsvinden in de vorm zoals deze afgelopen jaar
georganiseerd is in verband met de corona. Mogelijk dat er iets in kleinere vorm in de
multifunctionele ruimte zal plaatsvinden.
g. Bij het opzetten van de Regimentskalender zullen zoveel mogelijk activiteiten naar de tweede
helft van het jaar geschoven worden in de hoop dat er dan weer een normalisering op het
Coronavlak is opgetreden.
6. De voorzitter vraagt de Regimentscommandant een korte indruk van de Regimentsraad te geven
aangezien hij daar zelf niet aanwezig was.
a. In de Regimentsraad is voornamelijk gesproken over hoe om te gaan met de beperkingen door
de Corona, met name op het gebied van beëdigingen.
b. Verder is gesproken om een schenking te doen aan de Oorlogsgravenstichting in de vorm van
een houten bank op plaatsen in Indonesië waar gevallen Regimentsgenoten begraven liggen.
c. De vergadering die gepland stond voor november wordt doorgeschoven naar februari volgend
jaar.
7. Evaluatie van de afgelopen periode waarin de HCRBT als gevolg van Corona gesloten is geweest. Veel
is hierover al gezegd in het openingswoord van de voorzitter. Binnen de Historische Collectie is hier
zeer goed de hand aan gehouden in de vorm van toepassing van alle regels. Verder zijn er heel veel
annuleringen geweest van reserveringen. Belangrijkste is dat hier geen nadelige gevolgen op het
gebied van gezondheid van personeel en bezoekers uit zijn voorgekomen.
8. Beleid met betrekking tot locaties niet zijnde Paresto:
Defensie heeft een beleid met betrekking tot het houden van activiteiten op voorgeschreven locaties. Er
is een verruiming van regels maar de voorzitter en de beheerder van de HCRBT heeft hier nog geen
duidelijk zicht op. Vooralsnog gaan we hier pragmatisch mee om tenzij een receptie vanuit een budget
gedaan wordt, dan komt er doorgaans geen bijdrage vanuit de organisatie. Wij proberen in ieder geval
altijd Paresto in te schakelen. Dit gaat goed en de kosten zijn netjes.
9. Multifunctionele ruimte:
Geen verdere toevoegingen
10. Wvttk
Tezamen met de rondvraag
11. Rondvraag.
a. Hans v.d. Gender: volgende week bijeenkomst i.v.m. de website.
Afgelopen week bezoek gehad van Clemens Baaij
12. De voorzitter stelt voor om de volgende bestuursvergadering begin volgend jaar te houden. Woensdag
17 maart 2021 15:30 uur wordt geagendeerd. Het gehele bestuur is het hiermee eens. De voorzitter
staat stil bij een van de medewerkers: Ben is ernstig ziek. Verzoek hier ruime aandacht aan te geven.
Aansluitend aan dit punt sluit de voorzitter om 17:25 uur de vergadering.
f.

Actiepunten:
Aanpassen huishoudelijk reglement inzake externe relaties. Dit blijft staan als actiepunt.
Munitieplan: kan van de lijst af
De penningmeester Hans IJdo brengt de voorzitter onder de aandacht dat er twee personen op de
nominatie staan om in 2023 af te treden. Claudia Erntsen geeft aan tot 2023 te willen blijven zitten
als bestuurslid. Pieter van de Vliet geeft aan dat hij op een militaire stoel binnen het bestuur zit en
hij vindt dat daar ook een actief dienend militair op hoort te zitten. Vastgesteld wordt dat Claudia tot
2023 aan blijft. Voor een opvolger van Pieter gaat de voorzitter op zoek. De kamer van
Koophandel dient hierover ingelicht te worden. Michel van Leijen heeft een kandidaat die toe zou
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-

-

willen treden tot het bestuur: de Majoor Erwin Driessen. De voorzitter stelt zich met hem in
verbinding.
Vergunningen wapens: kunnen van de lijst af
Museumweekend
Werving vrijwilligers: blijft staan. De voorzitter geeft aan dat hij na zijn laatste jaar als militair
vrijwilliger wil worden en zodoende er voor te zorgen dat de collectie op de vrijdagen open kan.
Pieter geeft aan hier aan mee te willen werken.
Vaststellen beleidsplan. Nog geen voortgang. Er hoeft niet veel aan te veranderen, we kijken hier
nog naar. Ook het huishoudelijk reglement moeten we nog even tegen het licht houden.

7.

Financieel overzicht.
Zie verder bijlage 1 bij dit Jaarverslag.

8.

Beleidsplan.
Tijdens de verslagperiode is het Beleidsplan 2015-2019, dat op 18 februari 2015 definitief is vastgesteld,
gehanteerd.

9.

Basis Communicatieplan.
Tijdens de verslagperiode is een Basis Communicatieplan voor activiteiten en evenementen, dat op 18 februari
2015 definitief is vastgesteld, gehanteerd.

10. Activiteiten historische collectie
Het jaar 2020 kenmerkt zich door het niet doorgaan van de meeste evenementen in verband met de Corona
pandemie. In totaal hebben slechts 9 evenementen plaats gevonden:
•
In totaal 2 vergaderingen van het regiment, Veteranen Vereniging B&T, Bestuur SHCRB&T enz.
•
1 x ALV Commando Vereniging Midden Nederland
•
1 x Vergadering van Matlogco
•
1 x Bijeenkomst van de “ Tiengenoten”
•
1 x Vergadering van de KNVOL
•
1 x Bijeenkomst Bureau Regimenten B&T
•
1 x Teambuilding Staf CLAS
•
29 evenementen zijn niet doorgegaan a.g.v. de corona-pandemie.
Deze bijeenkomsten werden door de vrijwilligers van de HCRB&T gefaciliteerd, waarbij gebruik gemaakt werd
van de caterings mogelijkheden van PARESTO en de Stichting 43 Bevocie uit Loosdrecht.
De Historische Collectie B&T kijkt terug op een erg stil jaar ten gevolge van de Corona pandemie. In 2020 zijn er
toch nog 567 bezoekers geweest.
Ondanks de lange periode van sluiting heeft de HCRBT toch nog materiële schenkingen mogen ontvangen.
Deze schenkingen worden geregistreerd en ingeboekt door de conservator, ingedeeld in categorieën en
dientengevolge aan de collectie toegevoegd, opgeslagen in het depot of verkocht/vernietigd.
We mogen terugkijken op een zeer succesvol jaar.
11. Actieve bestuursleden en vrijwilligers op 31 december 2020.
De navolgende personen hebben zich tijdens de verslagperiode als actieve vrijwilliger voor de
deelverzamelingen van de historische collectie ingezet.
Dhr. J.P.M.G. van de Gender (collectiebeheerder),
Dhr. M.A.J.J. Vial, voorzitter van de Stichting,
Mw. M.A. de Wilde - van Thoor, medewerker bibliotheek,
Dhr. P. de Wilde, medewerker, algemeen,
Dhr. H.P. IJdo, penningmeester van de Stichting,
Dhr. M. van Leijen, secretaris van de Stichting,
Dhr. A.M. Rietveld, bestuurslid van de Stichting
Dhr. W.M.F.C. Pullens, bestuurslid van de Stichting,
Mw. C. Ernstsen, bestuurslid van de Stichting,
Dhr. P.G.J.M. van de Vliet, bestuurslid van de Stichting
Mw. H. Loef-Zandvliet, medewerker, algemeen.
Dhr. A. Wijnand, medewerker, algemeen / conservator collectie.
Dhr. B. van Thoor, medewerker, algemeen,
Mw. M. Gelijsteen, Oproepmedewerkster De Palmpit / VOC Midden Nederland.
Dhr. T. Jansen, Oproepmedewerker De Palmpit / VOC Midden Nederland.
Dhr. G. Kroon, medewerker algemeen.
Dhr. W. Loef, Medewerker algemeen, Adlib, IT.
Mw. K. IJdo, Oproepmedewerkster De Palmpit / VOC Midden Nederland.
Dhr. S. Beerepoot, vaste stagiaire.
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ANBI-clausule: Alle actieve vrijwilligers zijn door het bestuur persoonlijk op de hoogte gebracht van de hen
toekomende vrijwilligersvergoeding over het boekjaar 2019. Het bestuur heeft daarbij aangegeven dat zij daarbij
daadwerkelijk de intentie heeft de hen toekomende vergoeding, overeenkomstig het gestelde in artikel 6 van het
Huishoudelijk Reglement van de Stichting, uit te willen betalen. Alle vrijwilligers zijn daarop in de gelegenheid
gesteld om zelf te kunnen bepalen of zij de betreffende vergoeding ook daadwerkelijk wensten te ontvangen. Alle
betreffende vrijwilligers hebben daarop in een persoonlijk onderhoud met de beheerder van de (deel)collectie
mondeling aangegeven de hen toekomende vergoeding aan de stichting te willen schenken. Het bestuur heeft
daarop notie genomen van het mondelinge besluit dat de vrijwilligers individueel en geheel uit eigen vrije wil
hebben genomen.
Uitsluitingsclausule: De leden van het Bureau Geschiedschrijving RBT worden in dit Jaarverslag niet aangemerkt
als actieve vrijwilliger voor de Historische Collectie. Zij worden rechtstreeks aangestuurd door de
Regimentscommandant.
12. Activiteiten.
Wervingsactie donateurs.
Er is contact gelegd met de vaste donateurs van de Stichting met een verzoek om donatie.
Maatschappelijke betrokkenheid.
De HCRBT is een vast stageadres voor leerlingen van het ROC en diverse andere scholen uit de regio.
Bezoekersaantallen.
Gemeten bezoekersaantallen over de verslagperiode tijdens dit Corona-jaar bedraagt toch nog 567.
13. TCKL-aangelegenheden.
De penningmeester van de collectie heeft de stichting op de jaarlijkse TCKL/CCKL bijeenkomst 2020
vertegenwoordigd.
14. VHCL-aangelegenheden.
De voorzitter, Lkol M.A.J.J. Vial vertegenwoordigt de stichting bij de bijeenkomsten van de VHCL (Vereniging
Historische Collecties Logistiek). Deze bijeenkomsten hebben doorgaans als onderwerp de zgn. PIOFAHfactoren van het Logistieke Museum Park Soesterberg en worden op informele basis gehouden. Het betreft hier
een informele vereniging. In 2020 heeft dit overleg echter niet plaatsgevonden.
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