Jaarverslag Stichting Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst
(SVHCV)
2020
Het afgelopen jaar 2020 was ook voor de Stichting Vrienden van de Historische Collectie
Verbindingsdienst een bijzonder jaar.
Door de Coronacrisis was onze Historische Collectie van 12 maart tot 3 juni 2020 voor het publiek
gesloten, van 4 juni tot 28 september onder strikte Corona regelgeving weer beperkt toegankelijk en
daarna weer op slot. Ook de jaarlijkse Vriendendag op de eerste zaterdag in oktober kwam te
vervallen.
Ondanks al deze beperkingen kwamen er toch nog 329 bezoekers naar de HC en waren er voor de 22
vrijwillige vaste medewerkers en de 13 oproepkrachten nog heel wat zaken te doen. Het hele jaar
2020 werd het noodzakelijke onderhoud en herstel aan de vaste expositie gepleegd, werd er museaal
schoongemaakt, werden de Informatiezuilen en de Multi Touch Table verder gevuld met foto’s en
beschrijvingen. Drie HBO-ICT studenten hebben in het kader van hun eind stage bij de firma Cap
Gemini hard gewerkt aan het verbeteren van de software van deze tafel. Op de vide werd de
Elektronische Oorlog Voering hoek ingericht en daar werd ook een nieuwe vitrine geplaatst voor het
in 2020 volledig gerestaureerde vaandeldoek van ons eerste Regimentsvaandel. Dit vaandeldoek
werd begin 2021 in langdurige bruikleen verkregen van het Nationaal Militair Museum. Ook werd in
2020 de bestelling voor een uiterst moderne 3D-videotoer geplaatst. Deze prachtige presentatie is
sinds februari 2021 te zien op de website van de HC. Daarnaast werd de website van het Regiment
Verbindingstroepen volledig vernieuwd, waardoor zowel de HC als ook onze stichting op een nieuwe
wijze op internet werden gepresenteerd. Dit laatste gebeurt nog niet op de manier die uw bestuur
voor ogen heeft, maar dat wordt binnenkort hopelijk ook verbeterd!
Ook valt nog te vermelden dat door zorg van Defensie het oude brandalarmsysteem in gebouw C van
de Bernhardkazerne in Amersfoort integraal werd vervangen door een volledig nieuw systeem. De
HC is in dit gebouw ondergebracht en dus beter beschermd tegen brand.
Rest nog te vermelden dat onze stichting eind van het jaar 2020 92 vrienden had en dat er dit
verslagjaar meer inkomsten dan uitgaven waren. Zie hiervoor het gepubliceerde Financieel
Jaarverslag.
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