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1 . Doelstellingen van Stichting Alouette museum Barneveld 

 

De stichting Alouette Museum is opgericht op 31 maart 2020. Deze is voortgekomen uit 

de behoefte en interesse om de Alouette III helikopter als erfgoed te behouden voor de 

Nederlandse luchtvaart historie. Haar rijke verleden binnen de koninklijke luchtmacht en 

Schreiner mag nooit verloren gaan. We willen een plek zijn waar mensen herenigd 

kunnen worden met elkaar en met de machines. Alleen op deze manier behouden we de 

verhalen en gaat de historie voor de Nederlandse Luchtvaart niet verloren. 

 

Organisatorisch bestaat de stichting uit een bestuur en een kernteam die uitvoering 

geven aan de activiteiten zoals in de doelstelling omschreven. De stichting heeft hierbij 

het voornemen een museum te worden waarbij op afgesproken tijden belanghebbende 

en geïnteresseerden een bezoek kunnen brengen om de aanwezige collectie van 

helikopters, boekwerken, foto’s en historisch beeldmateriaal te bekijken, ervaringen te 

delen en deel te nemen aan technische workshops of themadagen die de stichting 

organiseert. 

 

Daarnaast is de doelstelling het doen van aankopen, restaureren en in displayconditie 

houden van dit type helikopter evenals het behartigen van de belangen van verzamelaars 

en geïnteresseerden. Het behartigen van de belangen van verzamelaars en 

geïnteresseerden wordt in de dagelijkse praktijk van de stichting vertaald door middel 

van: 

 

- het tentoonstellen van de collectie aan bezoekers; 

- Het geven van rondleidingen; 

- het houden van lezingen en filmmiddagen; 

- het organiseren van reünies; 

- het geven van technische workshops; 

- het ondersteunen van restauratiewerken; 

- het informeren van belangstellenden via social media en webpagina. 

 

De Stichting Alouette Museum Barneveld heeft een showroom ter beschikking om zo de 

geplande activiteiten uit te kunnen voeren. Deze showroom bevind zich aan de 

Röntgenstraat 8c, 3771RV Barneveld, industrieterrein De Valk. 

 

De openingstijden zijn: Op vrijdag van 10:00 t/m 15:00 uur en zaterdag van 13:00 t/m 

17:00 uur. Doordeweeks op afspraak. 

 

P. van Diermen (Secretaris) 

e-mail: secretaris@alouettemuseumbarneveld.nl  

Tel: 0623010954 of App 

Website: www.alouettemuseumbarneveld.nl 

 

 

2 . Wijze van werving van gelden 

 

Stichting Alouette museum Barneveld ontvangt haar inkomsten door middel van giften. 

Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren, bedrijven en donateurs. 

 

3 . Beheer van het vermogen 

 

Stichting Alouette museum Barneveld heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het 

beheer van het vermogen.  

 

 

 

 

http://www.alouettemuseumbarneveld.nl/
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4 . Bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit drie personen. Bestaande uit een voorzitter, een secretaris en 

een penningmeester.  

 

Voorzitter is de heer R.A.W. Hoogboom, woonachtig te Emmen;  

Secretaris is de heer P. van Diermen, woonachtig te Ede;  

Penningmeester is de heer P van Harten, woonachting te Barneveld. 

 

5 . Activiteiten bestuur  

 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: 

 

Vergaderen:  

het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. 

Hiervan worden notulen opgemaakt.  

 

Activiteiten:  

het verkrijgen van de Culturele ANBI status;  

het oprichten van een museum; 

het opzetten en begeleiden van projecten; 

het selecteren van bestemmingsdoeleinden.  

 

6.  Financiën  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.  

De taken die hierbij horen zijn onder meer: 

jaarlijks opstellen van een begroting; 

jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 

beheren van de gelden; 

besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen. 

Financieel jaarverslag  

 

7. Financieel beleid 

 

Het AMB hecht aan een onafhankelijke positie. Dit maakt de financiële reikwijdte van de 

stichting beperkter, maar het waarborgt wel de duurzaamheid van de stichting en het 

beheerde onderkomen. Ondanks de bewuste keuze voor financiële onafhankelijkheid en 

het afzien van actieve fondsenwerving wil de stichting een rol spelen in het veilig stellen 

van bijzondere collecties van gespecialiseerde verzamelaars. Vaak worden deze historisch 

zeer waardevolle verzamelingen na het overlijden van de verzamelaar opgedeeld in een 

nalatenschap. Daarmee gaat veel essentiële informatie en historie verloren door 

onoordeelkundig handelen. Voor een verzameling geldt dat de betekenis niet alleen wordt 

bepaald door de waarde van de afzonderlijke materialen en documentatie, maar ook door 

de bijbehorende informatie als inzet, eigenaar en datering. Indien de herkomst niet 

bekend is, verliest deze niet alleen een deel van de economische, maar zeker een groot 

deel van de historische waarde. Om die redenen is het van belang om collecties compleet 

te houden samen met de bijbehorende informatie. Het AMB als onderdeel van de 

stichting heeft de ambitie om in dergelijke situaties een rol te kunnen spelen als 

conservator. Het verkrijgen van de ANBI- status bewijst ons hier een goede dienst. De 

stichting beschikt niet over gelden om waardevolle collecties aan te kunnen kopen. 

Echter, verzamelaars kunnen hun collecties onderbrengen en compleet houden in hun 

museum, onder gebruikmaking van de belastingregels die de ANBI-status met zich 

meebrengt. Het is daarmee nadrukkelijk niet de opzet van de stichting om door middel 

van de ANBI-status geld te verwerven, maar verzamelingen veilig te stellen voor latere 

generaties.  
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8 . Financiële aspecten en beloningsbeleid  

 

Het Alouette museum Barneveld wordt beheerd door een stichting. Deze stichting heeft 

als doel om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de historie van deze 

helikopter. De stichting bestaat uit 3 bestuursleden. Natuurlijk kan het Alouette museum 

niet bestaan zonder vrijwilligers. Zij zetten zich in om de collectie te beheren, het 

onderkomen in goede staat te houden, presentaties te geven en bezoekers te informeren 

en rond te leiden. In sommige gevallen ontvangen zij hiervoor een kleine vergoeding, 

maar vaak doen zij dit geheel belangeloos. Uiteraard zijn wij daar als stichting erg blij 

mee. 

 

9 . Besteding van het vermogen  

 

Het vermogen wordt besteed met oog op de doelstelling van Stichting Alouette museum 

Barneveld: 

De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te 

compenseren;  

inkomsten kunnen in de tweede plaats deels gereserveerd worden om nieuwe activiteiten 

te ontwikkelen en op te zetten. 

Inkomsten van de stichting kunnen tevens worden gebruikt om andere stichtingen of 

initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting. 

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer 

aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. 

 

Naam:   Alouette Museum Barneveld (AMB)  

KvK:    77754867  

Adres:   Laan van Kernhem 143  

Postcode:   6718 HR Ede 

Telefoon:   06-23010954 

E-mail:   bestuur@alouettemuseumbarneveld.nl 

Website:   https://www.alouettemuseumbarneveld.nl  

Bestuursleden:  R.A.W. Hoogboom (voorzitter)  

P. van Diermen (secretaris)  

P. van Harten ( Penningmeester)  
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