Jaarverslag 2021 van het bestuur van de Stichting Historische
Verzameling Korps Mariniers.

Het jaar 2021 was in veel opzichten een voortzetting van 2020. De Covid -19 problematiek,
met alle effecten daarvan op de samenleving had, evenals vorig jaar, veel invloed op de
mogelijkheden van het Mariniersmuseum en daarmee ook op de Stichting Historische
Verzameling Korps Mariniers (SHVKM). Bijna de helft van het jaar was het museum vanwege
de corona problematiek gesloten. Daardoor zijn drie belangrijke schoolvakanties gemist als
periodes waarin, bij volledige openstelling in pré-corona jaren, veel publiek het museum
bezocht. In het laatste pré-corona jaar (2019) waren dat er in het gehele jaar 20585.
Ondanks de langdurige sluiting kwamen 16648 bezoekers in 2021 naar het
Mariniersmuseum te Rotterdam .
Het bestuur van de Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers blijft zich onder
verwijzing naar haar statuten inzetten voor het beheer en behoud, in alle aspecten, van haar
collectie. Tevens zet het bestuur zich in voor het in stand houden van een museum van het
Korps Mariniers. De ‘Bruikleenovereenkomst tussen De Staat der Nederlanden en de
SHVKM’ en daarnaast de ‘Beheerovereenkomst tussen De Staat der Nederlanden en
Stichting Koninklijke Defensiemusea’ zijn daarbij richtinggevende documenten.
De SHVKM heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor het bestuur van de SHVKM was het ook in 2021 van belang een rol te blijven spelen in
de discussie over de toekomstbestendigheid van het huidige museale bestel waarvan het
Mariniersmuseum deel uitmaakt. Ingevolge de brief van de PCDS dd. 14 augustus 2020 is
vanuit de staf van de Stichting Koninklijke Defensiemusea aan Deloitte verzocht de financiële
aspecten van de voorliggende opties, waaronder het al dan niet samenvoegen van het
Mariniersmuseum met het Marinemuseum te Den Helder, in kaart te brengen. Hoewel de
SHVKM geen primaire verantwoordelijkheden heeft voor de exploitatie en daarmee de
financiële verantwoording van het Mariniersmuseum, is er op verzoek van het bestuur wel
degelijk overleg gevoerd met Deloitte. Daarbij is o.a. nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de
noodzaak om de jaarlijkse bijdrage van de stad Rotterdam wel zichtbaar te maken in de
financiële verantwoording van de SKD. Bij het einde van 2021 bleek de rapportage van
Deloitte nog niet beschikbaar.
Ondanks herhaaldelijk verzoek aan de staf SKD is het niet duidelijk geworden hoe over het
aspect ‘draagvlak’ aan de PCDS is gerapporteerd. Voor alle duidelijkheid: bij de SHVKM is er,
op grond van de nu bekende informatie, geen draagvlak voor samenvoeging van het
Mariniersmuseum met het Marinemuseum te Den Helder. Voor zover bekend geldt dat
evenzeer voor de Stichting ‘Vrienden van het Mariniersmuseum’ en ook voor de
leidinggevenden van het Korps Mariniers. Daarnaast heeft de burgemeester van de stad
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Rotterdam bij herhaling aangegeven dat hij het Mariniersmuseum voor Rotterdam wil
behouden. Dit blijkt ook uit de jaarlijkse, geïndexeerde, financiële bijdrage over een periode
van 25 jaar. Tot slot heeft ook de 2e kamer een motie aangenomen waaruit blijkt dat een
eventuele samenvoeging niet op voorhand kan rekenen op politieke goedkeuring vanuit de
2e kamer.
Daar de SHVKM eigenaar is van 90% van de goederen zoals die beschikbaar zijn voor het
Mariniersmuseum is in 2020 naar de staf van de SKD zorg uitgesproken over het al langer
niet aanwezig zijn van een ‘eigen conservator’. Ondanks dat hiervoor ook in 2021 bij de SKD,
herhaaldelijk aandacht is gevraagd is in deze situatie geen verbetering gekomen. Eind 2021 is
daarnaast ook de functie van collectiebeheerder bij het Mariniersmuseum vacant gekomen.
De plaatsing op functie van zowel een conservator als een collectiebeheerder, die zich
specifiek moeten richten op de belangen van de collectie van het Mariniersmuseum, zou
voor de SKD een prioriteit moeten zijn. Zolang er geen sprake is van een voornemen tot
reorganisatie betreft het immers ‘slechts’ de vulling van de bestaande functielijst van het
Mariniersmuseum. Bij vulling van deze functieplaatsen kan ook aan het verwerven van
mariniers-specifieke objecten weer meer aandacht worden geschonken.
Het bestuur van de Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers heeft in 2021 vier
keer vergaderd, waarvan 2 x als ‘teams meeting’ en wel op 12 mei (teams), 8 juli, 12 oktober
en 14 december (teams).
Bij de jaarwisseling naar het jaar 2022 bestaat het bestuur uit:
Dhr. J.A. Dijkstra (voorzitter), lkolmarns B.C.A. Vlasman (secretaris), Ltz 2OC A. Kipp
(penningmeester), Dhr. G.T.J. Aben (lid) en lkolmarns S.M. Mastenbroek (lid).
Namens het bestuur van de Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers,

J.A. Dijkstra,
Voorzitter SHVKM.
v/d

G.T.J. Aben
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