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Stichting Fort aan den Ham, Busch en Dam 13, 1911MS Uitgeest 

Verslag vrijwilligersvergadering stichting Fort aan den Ham. 

Zaterdag 09-oktober-2021, 16.00 uur 
 

Aanwezig: 

W. Bak, F. Braaksma, L. de Boer, L. Brand, D. de Reus, S. Dekker, J. Douven, D. Groot, P. Jansen, A. 

Kuizenga, P. Lensen, H. van Lokhorst, L. Morabito, P. Mul, P. Ooms, S. Rothuizen, E. Schaap, E. Smit 

en K, Wolfswinkel 

Vooraf afgemeld: 

J. Koers, S. Rodenburg, C. Schoon en F. Wessels 

Niet aanwezig: 

B. Deckers, V. Palmboom, P. Prinsen 

Besproken punten: 

 Voordracht interim-bestuur 
o Erik Smit opent als Interim-voorzitter de vergadering en legt uit waar we het 

afgelopen jaar/jaren mee te maken hebben gehad.  
o Tevens stelt hij het nieuwe bestuur voor aan de vrijwilligers en vraagt akkoord om 

met dit bestuur voor de aankomende 3 jaar het bestuur van Fort aan den Ham te 

vertegenwoordigen. Met een handopsteking geven alle aanwezigen hier hun 

akkoord! Het Interim-bestuur gaat dus vanaf nu door als Bestuur Fort aan den Ham. 
o Fred Braaksma vraagt of er ook een dagelijks bestuur komt zoals in het verleden. 

Erik Smit geeft aan dat dit niet nodig is omdat er altijd leden van het bestuur 

aanwezig zijn op de dagen dat het fort geopend is. 
 Peter Ooms is altijd bereikbaar via de fort telefoon en kan er binnen 15 min 

zijn. 
 Woensdags zijn Joup Douven en Peter Lensen aanwezig 
 Zaterdags zijn Erik Smit of Dennis Groot aanwezig 
 Op open dagen meerdere bestuursleden aanwezig 

 

 Financieel verslag 2019 - 2020 
o Peter Lensen geeft een uitleg van de financiën, eerst nog over 2019 en later over 

2020, hier waren we niet aan toe gekomen door o.a. het corona virus en 

maatregelen. 2019 is met een verlies van +/- €700,- te boek gegaan, in 2020 was dit 

verlies iets hoger. Een kleine €1200,-, dit o.a. door beperkte aantallen bezoekers 

(inkomsten) en enkele uitgaven. In meegeleverde presentatie staan alle bedragen 

benoemd. 
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 Begroting 2021 
o Peter Lensen geeft aan dat het verlies over 2020 beperkt is gebleven door o.a. het 

Corona fonds vanuit gemeente Uitgeest en de Raboclubsupport actie. Ook dit jaar is 

hier weer aanspraak op gemaakt, alleen moet je wel als stichting ‘met de billen 

bloot’ en alle gegevens overhandigen. 

o Fred Braaksma geeft aan deze actie ook op de facebook pagina te willen gaan zetten 

voor extra publiciteit. 

o  Peter vraagt alle aanwezigen om ook hun stem uit te brengen voor Stichting Fort 

aan den Ham in de Raboclubsupport actie. Hoe meer stemmen, hoe hoger het 

bedrag. Dit kan via de website of app van de Rabobank, even zoeken op 

“Raboclubsupport actie” en dan stemmen. 

o Het aantal bezoekers is in 2021 (tot op heden) blijven steken op 600, hiervan is een 

grote groep vanuit de scholen, (270), die inmiddels op bezoek zijn geweest. 

o Open punten die nu nog staan zijn o.a. vuilnisophaal, afvoer verfproducten uit 

containers, media artikelen en agenda stelling van Amsterdam. 

 Vuilnisophaal, als stichting vallen we onder bedrijfsafval en moet hiervoor 

gaan worden betaald. Tijdens de BBQ is hier al met de burgemeester over 

gesproken en ook Peter Lensen heeft al enkele bedrijven aangeschreven. 

Helaas stokt dit bij de ophaaldagen, op dinsdag of vrijdag. Dit zou betekenen 

dat de kliko(s) enkele dagen aan de weg staan. Dit is niet wenselijk. Een 

mogelijke oplossing is in overleg met de kunstenaars misschien mogelijk, dit 

wordt verder uitgewerkt.  

 Bij de ingang van het terrein staan ook nog 2 grote containers met o.a. 

verfafval. Ook dit is een crime om te laten verwijderen, we gaan proberen 

deze zelfstandig af te voeren naar de gemeentelijke milieu straten. Dus 

mocht ja naar een milieustraat gaan, neem aub even een of meer potten 

mee. Zodat deze spoedig leeg is. Dan kunnen de containers verkocht 

worden, wat weer een inkomt voor de stichting kan zijn. 

 Vroeger kon je een artikel/persbericht naar een krant sturen, tegenwoordig 

moet je hiervoor flink betalen. Je ziet steeds meer gebruik van Facebook 

voor promotie acties.  

 Vermelding opendagen en evenementen op site van stelling van 

Amsterdam, tegenwoordig moet je hiervoor lid zijn van Stichting Liniebreed 

ondernemen. Ook dit heeft z’n prijs maar wordt nu via Gemeente Uitgeest 

verstrekt. 

 

 Begroting voor 2022  
o Peter Lensen geeft aan dat we nog in klad met de begroting van 2022 bezig zijn, 

zoals ook in de presentatie staat vermeld. Er staan wel een aantal uitgaven al in de 
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planning, zoals vernieuwing van de heggenschaar, 2 picknicktafels, nieuwe boekjes, 

de puzzeltocht (hier wil Fred Braaksma zich voor inzetten, als winterklusje). 

o Tevens staat er voor volgend jaar een bezoek van de vrijwilligers van het Aviodrome 

in de planning, ter compensatie is ook een tegenbezoek geregeld voor onze 

vrijwilligers bij het Aviodrome. 

o Als afsluiting van de financiën laat Peter Lensen nog 2 staatjes zien van het aantal 

bezoekers en ook het financieel vermogen van de stichting door de jaren heen. 

 

 Visie nieuw bestuur 2021 – 2025 
o Verbeteren communicatie binnen de stichting (en naar buiten)* 

 Erik Smit geeft uitleg over hoe het bestuur nu te werk gaat en bereikbaar wil 

zijn voor iedereen. De afgelopen tijd hebben zich enkele communicatie 

leerpunten voorgedaan, denk aan de fietstocht van Le Champignon, de 

poortbewaking tijdens de Natres oefening. Vanuit het bestuur willen we zo 

open mogelijk communiceren en hopen ook dat de vrijwilligers ditzelfde 

doen. Laten we leren van de foutjes om te verbeteren. Dit geldt niet alleen 

binnen de stichting maar ook met o.a. de kunstenaars, met de buren en 

Stadsherstel. 

 Dit punt was ook voorgedragen door Sonja Rothuizen, zij vraagt aan 

iedereen om ‘speciale gasten’ even vooraf aan te melden bij de bardienst, 

zodat er geen onnodige discussies ontstaan voer bv. De betaling van 

drankjes oid. Vanuit bestuur wordt aangegeven dat dit een zeer goed plan is 

en dit ook zal worden uitgevoerd in vervolg. 

 Sonja vraagt ook of we nieuwe vrijwilligers willen melden en deze personen 

dan gelijk de regels etc. mee te geven over het fort. Momenteel lopen er 

een aantal nieuwe vrijwilligers die nog niet bij eenieder bekend zijn. Erik 

Smit geeft aan dit mee te willen gaan nemen in de nieuwsbrief (zie volgende 

agendapunt)  

 Vraag van Patrick Mul, kunnen we deze leerpunten en afspraken per 

evenement in een mapje plaatsen, zodat we niet nogmaals met dezelfde 

problemen terecht komen. Bestuur geeft aan hier nader te gaan 

onderzoeken, op welke manier dit het beste kan. Wordt meegenomen in de 

volgende bestuursvergadering. 

  

o Uitbrengen nieuwsbrief (maandelijks/tweemaandelijks/ per 

kwartaal) 

 Erik Smit legt uit dat we vanuit het bestuur een nieuwsbrief willen 

introduceren, ook om de onderlinge communicatie te verbeteren. In deze 

nieuwsbrief kunnen standaard items worden gecommuniceerd over bv. 

Open dagen en of evenementen de komende periode, projecten maar ook 

dus een voorstel mogelijkheid van nieuwe vrijwilligers etc. etc. 
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 Patrick Mul vraagt of deze nieuwsbrief ook met de donateurs gaat worden 

gedeeld? Erik Smit geeft daar een positief antwoord op en wil deze ook 

buiten de stichting gaan uitgegeven, denk aan de buren, stadsherstel maar 

ook naar de gemeente of andere belanghebbenden. 

 

o Herzien collectie en herstellen volgorde voor seizoen 2022.  
 Joup Douven geeft uitleg over te herzieningen voor de komende tijd. 

 Wim Bak heeft aangegeven zijn collectie te willen gaan verkopen 

omdat hij zich wil gaan richten op zijn basis verzameling. Hierdoor 

zal ruimte in het fort ontstaan en een herindeling plaatsvinden. Joup 

zal dit als conservator gaan begeleiden en zal een schets hiervoor 

maken. 

 De verkoop zal plaatsvinden op een mini militariamarkt, op 27-

februari-2022. Naast de verkoop van Wim Bak z’n collectie zullen er 

ook andere verkoop punten komen. Joup heeft hiervoor o.a. de hulp 

van Erik Schaap ingeroepen, die in het verleden al meer beurzen 

heeft georganiseerd. Erik heeft toegezegd hierin te helpen. De 

verkoop zal in de poterne plaatsvinden met een doorloop naar de 

huidige ruimte waar Wim nu z’n collectie uitgestald heeft staan. Op 

deze datum zal er ook wat horeca verkoop aanwezig zijn vanuit onze 

eigen vrijwilligers en zijn de poterne en toiletten beschikbaar. 

 De collectie van Erik Smit staat qua chronologische volgorde niet 

correct opgesteld, deze collectie zal naar de ruimte van Wim gaan 

worden verhuisd. Dan klopt de chronologie wel weer. 

 In de ruimte waar Erik Smit z’n collectie nu heeft staan kan dan 

meer aandacht besteed worden aan het begin van de 

chronologische volgorde, beginnend vanaf Waterloo tot de huidige 

periode. Om zo de historie van het fort in beeld te kunnen brengen. 

 We blijven natuurlijk een museum over de stelling van Amsterdam, 

met exposities over de krijgsmacht door de jaren heen. 

 Joup geeft ook nog aan enkel mallen te hebben gemaakt voor de 

teksten op de deuren. Deze kunnen worden gebruikt. 

 Patrick Mul vraagt of er nu ook ruimte vrijkomt voor vredesmissies? 

Erik Smit geeft aan dat dit inderdaad goed past als verlengstuk van 

de collectie van Erik zelf. De kazemat zou hiervoor een geschikte 

plek kunnen zijn. 

 Joup Douven vraag aan alle vrijwilligers om hulp tijdens de 

verhuizingen cq inrichting. 

 Fred Braaksma vraagt hoe het zit met de verantwoordelijkheid van 

de spullen van externe exposanten, denk bv aan de keramiek van 

Roel Lafra en enkele spullen van Peter de Vries (Hembrug). Joup 
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geeft aan dat wij als stichting verantwoordelijk zijn voor de expositie 

gedurende de opening van het fort. Hier moeten nog betere 

afspraken over worden gemaakt. Ook dit staat op Joup z’n lijst om te 

gaan doen. 

 

o Projecten overzicht en wensen voor de komende jaren 

 Crowdfunding voor het realiseren fundering  
 Erik Smit legt uit wat het bestuur voor ogen heeft de komende 

periode. Eén van de projecten gaat over de koepel van fort Velsen, 

deze is na wat rondzwerven terecht gekomen bij het NMM. Ook het 

NMM zou graag zien dat deze op een originele manier terugkomt in 

de stelling. Gesprekken zijn hier al over gaande. Een crowdfunding 

actie zou niet alleen geld maar ook publiciteit kunnen bieden. Ook 

tijdens de BBQ van afgelopen week is hier al met de burgemeester 

en raadsleden over gesproken. Er worden contacten gelegd om dit 

mogelijk te kunnen maken. Waar, wanneer is nog niet in detail 

uitgewerkt. Erik vraagt ook aan de vrijwilligers om te helpen met dit 

soort projecten. 

 Crowdfunding voor een dummy koepel 

 Erik Smit verteld ook over een 2e actie, om op een van de huidige 

torens een dummy koepel gaan plaatsen, zoals bij fort Nigtevecht. In 

het verleden is hier al eens over gesproken maar is toen niet 

doorgegaan ivm de hoge kosten. Toch wil het bestuur dit nogmaals 

gaan proberen met de nieuwe contacten die we hebben 

opgebouwd. 
 langdurig bruikleen 40lang70 luchtafweergeschut 

 Erik Smit meld ook dat we bezig zijn met een 40lang70, er heeft ooit 

een 40L60 op het fort gestaan. Nu weet Erik dat er mogelijk een 

40L70 in bruikleen genomen kan worden. Han van Lokhorst had al 

aangegeven hier vroeger mee te hebben gewerkt en mogelijk nog 

documentatie over heeft. Alle hulp is welkom, is het voor het 

gangbaar maken van kanon door vrijwilligers als het in positie 

brengen in samenwerking met de SRMME. 
 

o Vrijwilligersdagen, woensdag + zaterdag 
 Vanuit het bestuur geeft Erik Smit aan dat er wens is om een tweede 

vrijwilligers dag te noteren op de agenda, voor diegene met een op 

werkdagen een baan hebben en dus niet op de woensdagen kunnen. 
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 Sonja Rothuizen vraagt of er een bardienst/horeca moet zijn voor de extra 

vrijwilligers dag op de zaterdag en of de toiletten aan het eind van de dag 

dan ook meteen kunnen worden schoongemaakt. Het bestuur geeft aan dit 

nog verder op te gaan pakken. 

 Fred Braaksma vraagt of er dan ook rondleidingen plaatsvinden, Erik Smit 

geeft aan dat dit hetzelfde zal zijn als op de woensdagen bij voldoende 

animo. 

 

o MBT programma 2021/2022 
 Erik Smit laat de data zien voor de komende MBT dagen vanuit defensie, wat 

als proef begon is nu bijna periodiek. Erik heeft binnen defensie als een brief 

gestuurd om wel ervoor te zorgen dat er een vergoeding tegenover staat. 

Dit in de vorm van de betaling van een dagdeel. Dit is een mooie toevoeging 

op de begroting, helemaal in deze corona periode. Dit geldt overigens ook 

voor de Natres oefeningen. 

o Openstelling fort, anders dan open dagen 
 Erik Smit verteld ook dat we het fort voorzichtig moeten promoten, om wel 

binnen de bestaande contracten te blijven en zo ons fort te kunnen 

behouden voor de komende 40 jaar. Zodra we opeens geld gaan verdienen, 

moeten we ook gaan afdragen aan bv de pacht van het terrein. Zolang we 

‘onder de radar’ blijven kunnen we best een aantal extra dingen gaan 

oppakken. Als voorbeelden militariabeurs, modelbouw, veteranen 

bijeenkomst, Militair weekend, de fietstocht en defensieoefeningen. 

 Militariabeurs, voor de verkoop van een deel van de collectie W. Bak  

 Modelbouw, voorstel van Erik Schaap om te gaan modelbouwen op 

open dagen. Erik Schaap geeft een kleine uitleg over zijn voorstel. 

 Veteranen bijeenkomst, zoals afgelopen week bij de BBQ. Toe werd 

de handtekening gezet voor het Veteranen comité BUCH, die is 

opgestart door Dannij van der Sluijs en Hans van Walrave. Ook hier 

geldt, een keer kan maar niet periodiek. 

 Militair weekend, tevens een mogelijke extra toevoeging op de 

begroting. Dennis Groot vertelt dat de SRMME volgend jaar weer 

een weekend wil organiseren in het weekend van 24 en 25 juni 

2022. Dit is tijdens de open zondag van juni. 

 Le Champion fietstocht, ook deze staat al in de planning voor 

komend jaar 

 Defensie oefeningen, zoal MBT en Natres, zoals eerder al is 

besproken. Natres komt waarschijnlijk nog met drone beelden van 

het fort en omgeving. 

 Erik Schaap vraagt of er niet meer voor kinderen kan plaatsvinden, er komen 

vaak gezinnen waarvan de kinderen meelopen met de ouders. Modelbouw 
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zou al iets toevoegen hierin. Erik Smit beantwoord met ja, we moeten hier 

zeker naar gaan kijken en uitwerken. Gaan we meenemen in de bestuur 

overleg. 

 Kees Wolfswinkel vult aan dat het soms ook aan de gids ligt of die de 

kinderen erbij betrekt of niet. Niet elke gids is hetzelfde. Is er ook een 

mogelijkheid om een gids training te gaan volgen, binnen de groep met 

gidsen? Erik neemt dit ook mee binnen het bestuur overleg. 

 Don de Reus geeft aan dat andere musea soms schermen of zuilen hebben, 

gericht op kinderen. Hier wordt met media ingespeeld op de interesses van 

kinderen, zoals bv. De Klokhuis film die nu draait op een van de laptops in 

het fort. Erik Smit geeft aan dat een uitstekend idee te vinden en vraagt of 

er meer initiatieven zijn op dit gebied en wie hier mogelijk aan kan/wil 

meewerken.  

Een korte pauze wordt ingelast, om iedereen gelegenheid te geven iets te 

drinken te halen of van toilet gebruik te laten maken. 

o Na de pauze gaat Erik Smit verder met vorige punt, openstelling. 
 Patrick Mul vraagt of de wandelroute “Oer ij” nog doorgaat. Dit moet 

worden nagevraagd. 

 Er moeten nieuwe boekjes met puzzeltocht worden gemaakt, zoals eerder 

aangegeven wilde Fred Braaksma dit wel als winterklusje oppakken. 

 Via de site watgaanwedoen.nl/uitgeest  kunnen we aangeven wat er 

allemaal te doen is op het fort. Hier moeten we wel input aan geven. Het 

bestuur gaat dit verder oppakken, goed idee. 

 Fred Braaksma vraagt of er mogelijk ook lezingen kunnen worden 

opgenomen. Dit is verleden door meerdere vrijwilligers uitgevoerd, 

waaronder door Fred. Ook dit is een goed idee en wordt opgenomen in de 

planning. Ook Wim Bak steekt ‘een’ vinger op maar of die serieus is…☺ 

o Actielijst/Verdeling werkzaamheden vrijwilligers* 
 Dennis Groot geeft aan dat er vanuit het bestuur is geopperd om een 

taakverdelingslijst en een actie lijst te maken. Dennis geeft aan ook nieuwe 

vrijwilliger te zijn en meteen is gevraagd als secretaris in het bestuur. Ook 

voor Dennis is het niet altijd duidelijk wat er wordt verwacht van een 

vrijwilliger tijdens bv een open dag. Fred Braaksma geeft aan dat er gidsen 

zijn, bardienst is maar dat het ook belangrijk is om gewoon rond te lopen in 

het fort, voor bezoekers die niet met een rondleiding mee gaan. Beetje 

oplettendheid is altijd geboden om de gehele collectie instant te houden. 

Naast de verdelingslijst komt er tevens een actielijst met hierop de dingen 

die een vrijwilliger als project kan oppakken. 

 Patrick Mul vraagt of er een meldingslijst kan worden bijgehouden van 

defecten. Als voorbeeld even een boormachine die stuk gaat. Joup Douven 

geeft aan dat hij er meestal is op vrijwilligers dagen en dit bij hem kan 

https://watgaanwedoen.nl/uitgeest
https://watgaanwedoen.nl/doen/in/uitgeest%20kunnen
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worden gemeld. Hij zal daarop actie ondernemen voor vernieuwing, 

reparatie of herstel van onderdeel of apparaat. 

 

 Corona en nu verder* 
o Erik Smit deelt de zorg dat we voorzichtig moeten zijn en de maatregelen van het 

RIVM en de regering moeten blijven volgen. Gelukkig is er nog geen controle 

geweest en dat hopen we zo te houden maar laten we de richtlijnen vasthouden. 

Sonja Rothuizen geeft aan dat er soms wordt gevraagd of bezoekers de QR-code 

moeten laten scannen. Dennis Groot geeft aan dat we officieel geen horeca hebben 

en dus is de check op de QR-code niet nodig. Daarnaast kan je het fort zien als 

doorstroomlocatie waar maar beperkt aantal personen tegelijkertijd binnen zijn. De 

maatregelen daarvan zijn gelukkig soepel daarvan. Als bezoekers toch vragen 

hebben kan er altijd gescand worden. Voor de rest, wees gewoon voorzichtig! 

 

Rondvraag: 

o Erik Smit vraagt allen of er nog vragen zijn voor de rondvraag, Fred Braaksma, Sonja 

Rothuizen, Laura Morabito, Patrick Mul en Peter Lensen geven aan een vraag te 

hebben, Erik Smit gaat hen een voor een af. 

 Fred Braaksma vraagt of er nog iets gaat gebeuren met de PSU kast, die nu 

in een verdomhoekje staat in de radiokamer. 

 Joup Douven beantwoord dat deze meegaat in de herinrichting en 

vond zelf ook dat hij daar niet hoorde te staan. De spullen uit de PSU 

kast zijn deels van Roel Lafra en Luuk Brand, hier zullen afspraken 

over moeten worden gemaakt. Ook de telefooncentrale, in de 

radiokamer krijgt een mooie plek in een expositie. De radio opslag 

ruimte staat ok op de lijst, daarover zullen nog afspraken worden 

gemaakt met o.a. Simon Rodenburg en Fred Wessels. Joup gaat hen 

in contact brengen met het Verbindingsmuseum Bernardkazerne in 

Amersfoort 

 Fred vraagt over de baileybrug, waar enige tijd geleden over werd 

gesproken maar niet terugkomt in de presentatie vanuit het bestuur. Erik 

Smit verteld hem dat dit bewust is gedaan omdat we al behoorlijk wat 

wensen /projecten hebben en deze brug nu laten schieten. Waarschijnlijk 

krijgt deze een mooi plekje bij het museum in Overloon. 

 Sonja Rothuizen vraagt of er niet een document kan worden opgezet voor 

nieuwe beginnende vrijwilligers, met daarin wat regeltjes over het fort en 

alles eromheen, bv. consumpties (koffie en thee gratis gedurende de open 

dagen, na 4 uur rondje van de stichting. Alles ertussen moet worden betaald 

middels kleine vast vergoedingen). Dit punt wordt door het bestuur 

meegenomen in een volgende bestuursvergadering. Goed punt. 
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 Laura Morabito stelt voor om nieuwe vrijwilligers zich voor te laten stellen, 

dit is echter ook een wisselwerking. Men kan ook vragen stellen aan de 

nieuwe vrijwilligers. 

 Laura vraagt ook om eens goed na te gaan wat ieders sterke punten zijn, die 

we als stichting kunnen inzetten. De vragen als “wie kan wat?”  en “wie wil 

wat”. De ene is goed in gidsen en de ander weer in houtbewerking oid. Zo 

weet je precies bij wie je moet zijn als je iets nodig hebt. Ook dit is een goed 

punt en nemen we mee in het bestuur overleg. 

 Patrick Mul heeft een vraag over de PR commissie. Deze is door een vorig 

bestuur opgezet maar heeft geen doorgang gehad. Het nieuwe bestuur wil 

dit inderdaad gaan voortzetten en zal contact opnemen met de PR 

commissie. 

 Peter Lensen heeft nog een kleine nabrander, dat we als stichting een klein 

beetje in overtreding zijn. Elke stichting moet namelijk een vertrouwens 

contact persoon hebben, los van het bestuur. Simon Rodenburg had zich 

aanvankelijk opgegeven, door de cursusdata kon hij echter niet deelnemen 

aan de Webinars. In overleg met de cursus leiding heeft Peter Lensen zich 

daarom maar opgegeven omdat er te weinig tijd was om een andere 

vrijwilliger te zoeken.  Gezien Peter deel uitmaakt van het huidige bestuur 

wordt er gezocht naar een vrijwilliger die deze taak op zich wil nemen. Erik 

Smit kijkt Laura Morabito aan omdat zij al soortelijk werk doet. Laura geeft 

aan dit wel te willen oppakken. Hiervoor is een externe training 

noodzakelijk, het bestuur zal nader contact met Laura opnemen hierover. 

 

Sluiting 

o Erik Smit bedankt namens het bestuur alle aanwezigen voor hun komst en inbreng 

voor deze vergadering. Hij vindt het super dat we zo’n groep met vrijwilligers 

hebben. Erg jammer dat niet iedereen hier vandaag bij kon zijn maar het bestuur is 

wel erg blij met de opkomst. Tot een volgende vergadering 


