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Voorwoord: 
 
De voorzitter schrijft de jaarverslagen en de secretaris de bestuursverslagen.  
De penningmeester stelt met de gegevens - te leveren door o.a. de voorzitter - het financieel 
jaarverslag op. 
Onze stichting (opgericht in 1985) is sinds 1997 een geregistreerde Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 zijn de voorwaarden veranderd. Een van de nieuwe 
regels is: 'het openbaar maken van diverse gegevens via een internetsite'. Dit geschiedt 
vanaf medio 2014 door middel van de publicatie van het Jaarverslag 
op: http://radiomuseum.driesens.nl/brochures/jaarverslag/  
 
In dit verslag moeten, naast alle contactgegevens, zijn vermeld: 
 a: - samenstelling bestuur 
 b: - het beleidsplan 
 c: - het beloningsbeleid 
 d: - de doelstellingen 
 e: - een verslag van de uitgeoefende activiteiten 
 f: - een financiële verantwoording 
Zie voor verdere informatie over de ANBI-verplichtingen en -regels de site van de 
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/zakelijk//ANBI/ 

mailto:radio.amateur.museum@online.nl
http://radiomuseum.driesens.nl/brochures/jaarverslag
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ANBI/
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Kruisstraat 23 te Reusel, waar het RAM (Radio-Amateur-Museum) gevestigd is. 
 
 
A:  Samenstelling van het bestuur van Stichting "Het RAM" 
 
Het Bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen: 
 
Voorzitter/conservator:  Ir. F.J.J. Driesens te Reusel  
Secretaris:              Drs. T. de Wolf te Soest 
Penningmeester:   Ir. E.J.M. Verheijen te Buchten 
Restaurateur:        Ing. E.C. Plevier te Blaricum 
Bestuurslid:    Drs. F.E. Fabels te Velp 
Vrijwilliger:     J. Keijzer te Hillegom. 
 
 
B. Het Beleidsplan voor 2018 
 
Zie hiervoor Bijlage 5.  
 
 
C. Het beloningsbeleid 
 
De Stichting "Het RAM' kent geen beloningsbeleid voor de medewerkers. 
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Onkosten gemaakt in belang van de stichting worden gedeclareerd bij de penningmeester en 
verwerkt in het Financieel Jaarverslag. 
Onze medewerkers functioneren op vrijwillige basis.  
Het aantal uren per jaar dat onze medewerkers voor de stichting vrijwilligerswerk hebben 
verricht is te vinden in Bijlage 4. 
 
 
D. De doelstellingen van de stichting "Het RAM" 
 
De doelstellingen van de stichting "Het RAM" zijn beschreven in de oprichtingsakte van 12 
november 1998 te Bladel: 
 
Artikel 2: 
1. De stichting heeft ten doel het bijeenbrengen, conserveren, restaureren en analyseren/bestuderen van 
historisch belangrijke voorwerpen, documenten en gegevens op het gebied van de radiotechniek in het algemeen 
en op het gebied van het radio-amateurisme in het bijzonder, met als doel het zekerstellen, vergroten en 
verspreiden van kennis, inzicht en begrip in de ruimste zin van het woord op gemelde of verwante gebieden. 
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
a. het inrichten en beheren van onder andere een permanente expositie, een bibliotheek, een elektronische 
meetkamer, restauratiewerkplaatsen en alles wat verder nodig zal blijken voor het bereiken van de doelstellingen. 
b. het verrichten of laten verrichten van wetenschappelijk en geschiedkundig onderzoek op gemelde gebieden. 
c. het meewerken aan of organiseren van andere activiteiten die de doelstellingen van de stichting betreffen, 
zoals het geven van adviezen, informatie, publicaties, lezingen, tentoonstellingen, beurzen, onderwijsactiviteiten 
en dergelijke.  
 
 
E. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018 
 
De navolgende acies en activiteiten vonden in het afgelopen jaar plaats: 
 
 
E1.: Bestuursvergaderingen 
 
Er werd in 2018 geen bestuursvergadering gehouden in de vestigingsplaats van de Stichting 
(Reusel). De meeste bestuursleden troffen elkaar echter vrijwel maandelijks in Driebergen in 
combinatie met de voorbereidende vergaderingen voor de expositie “100 jaar N.S.F.”  in juni 
2018 en van de expositie “Idzerda  - 100 jaar radio-omroep”  in september 2019. 
 
 
E2: Openstelling museum 
 
Elke eerste zondag van de maand is het museum geopend van 13:00 tot 17:00 uur en 
daarnaast op afspraak. Er is dan altijd een rondleiding met demonstraties en uitleg door de 
conservator Frans Driesens. 
Het aantal bezoekers kwam in 2018 uit op slechts 27 personen.  
De reacties in het gastenboek waren wel zeer positief!  
De toegangsprijs is 4 Euro per volwassene. Kinderen onder 16 jaar half geld. 
 
 
E3: Public relations 
 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
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E4: Boekenverkoop 
 
Het betreft onze eigen uitgave van het geïllustreerde handboek "Opkomst van de 
Nederlandse Radio-industrie 1915 - 1931". (2002, harde kaft, 1000 exemplaren). 
In 2018 zijn in totaal  57 boeken verkocht, afgeboekt of geschonken aan relaties (die 
bijvoorbeeld een belangrijke dienst aan het museum leverden). Dit brengt de voorraad op 10 
stuks. 
De verkoopprijs is 10 Euro per exemplaar. Bij verkoop via internet wordt 3 euro voor 
verzendkosten berekend. 
 
Ter gelegenheid van de expositie “100 jaar NSF” in juni 2018 heeft de Stichting 250 stuks 
NSF-boeken laten drukken. Het betreft een facsimile van het Herdenkingsboek NSF 1918-
1943, dat door de oorlogssituatie nooit officieel is gepubliceerd. 
Van dit boek zijn in 2018 in totaal 90 boeken verkocht en 8 geschonken (aan medewerkers 
van de expositie). De opbrengst van deze verkoop is pas in januari 2109 aan de Stichting 
oveergemaakt en het resultaat zal daarom ook pas in het Jaarverslag 2019 verschijnen. 
 
 
E5: Verwerven 
 
In 2018 zijn geen objecten aan het museum geschonken en hebben ook geen nieuwe 
aankopen plaatsgevonden. Zie bijlage 1 en 2. 
Wel zijn in 2018 overtollige stukken uit de collectie verwijderd om plaats te maken voor 
belangrijkere objecten. De ruimte in het museum is immers beperkt!  De opbrengsten 
worden gebruikt voor aankopen voor de collectie. Zie bijlage 3. 
 
 
E6: Zekerstellen 
 
Onder zekerstellen valt, naast bewaren, vooral zekerheid voor de toekomst van onze unieke 
collectie. Een verzameling zonder huisvesting en/of gemotiveerde bedrijfsvoering heeft geen 
toekomst! 
 
 
E7: Conserveren 
 
Het binnenklimaat van de museum ruimte wordt nauwlettend gecontroleerd op vocht, 
temperatuur en UV stralen, om corrosie van objecten te voorkomen. 
 
 
E8: Restaureren 
 
Van alle restauraties wordt een verslag geschreven. Er zijn in 2018 echter geen restauraties 
uitgevoerd. 
 
 
E9: Registreren 
 
In 2018 zijn geen nieuwe registraties in het systeem AdLib ingevoerd. Wel heeft een 
conversie van de data plaatsgevonden van het AdLib-systeem naar Excel, zodat de 
geregistreerde objecten ook bekeken kunnen worden door belanghebbende personen, die 
niet over het AdLib-programma beschikken of daar niet mee vertrouwd zijn. 
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E10: Beschrijven 
 
In het verslagjaar is het schema van een zware 10/20 Watt zelfbouwversterker uit ongeveer 
1930 opgetekend. 
Verder dient hier zeker de bijdrage van NVHR-lid Peter den Boer (uit Demen) vermeld te 
worden. Hij heeft namelijk in de afgelopen jaren de gehele RAM-bibliotheek doorgespit op 
historische informatie over radiolampen. De resultaten daarvan heeft hij in 18 ordners 
ondergebracht, waarvan een complete set in de bibliotheek van het RAM aanwezig is. 
 
 
E11: Werkplaats 
 
Geen bijzonderheden te melden. In verband met andere werkzaamheden is de werkplaats 
vrijwel niet gebruikt. 
 
 
E12: Publicatie van de resultaten van historisch speurwerk door onze 
medewerkers 
 
In 2018 hebben leden van het bestuur als uitvloeisel van hun onderzoeken een aantal 
artikelen gepubliceerd in historische radiotijdschriften. 
Gidi Verheijen schreef voor het Radio Historisch Tijdschrift van de NVHR 4 artikelen over de 
serie kleine U-toestellen die Philips tijdens WO II bouwde (inclusief de daarvan afgeleide 
merken: 
-  Philips 203U en afgeleide modellen 
-  Philips 204U en afgeleide modellen 
-  Philips 205U en afgeleide modellen 
-  Philips 207U en afgeleide modellen. 
Vrijwel alle toestellen zijn in Nederland gefabriceerd, een klein deel in België, Duitsland en 
Tsjecho-Slowakije. 
Ed Plevier publiceerde in hetzelfde Radio Historisch Tijdschrift een restauratieverslag van de 
Sinus Simplex van de firma Ridderhof & Van Dijk uit Zeist. 
 
 
E13: Verdere activiteiten 
 
Het jaar 2018 stond een groot deel van het jaar in het teken van de grote expositie “100 jaar 
NSF” op 16 en 17 juni van dat jaar en het bij die gelegenheid uitgebrachte NSF-boek, een 
facsimile-uitgave van het nooit officieel gepubliceerde Herdenkingsboek NSF 1918-1943. 
 
 
 
F. Financieel jaarverslag over 2018 
 
Het Financieel Jaarverslag over 2018 is door penningmeester en voorzitter opgesteld 
en wordt weergegeven in Bijlage 6.  
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 : Geschonken aan ons museum in 2018 
 
Aan ons museum zijn in 2018 geen realia geschonken. 
 
 
Bijlage 2: Aangekochte objecten  in 2018: 
 
Er zijn in 2018 geen toestellen aangekocht. 
   
 
Bijlage 3: Verkochte objecten in 2018: 
 
Op NVHR-beurzen zijn enkele buitenlandse en latere Nederlandse toestellen 
verkocht, alsmede tientallen geteste radiolampen uit de periode 1930 – 1940.  
 
 
Bijlage 4: Vrijwilligersuren 2018 
 
De door onze bestuurders en vrijwilligers (stichting  Het RAM) in 2018 bestede uren 
aan vrijwilligerswerk zijn hieronder aangegeven: 
 
Bestuurslid:  aantal uren: 
 
Ed Plevier  500 
Jaap Keijzer  600 
Gidi Verheijen 730  
Frank Fabels     50 
Tim de Wolf  400 
Frans Driesens 640 
 
Het vrijwilligerswerk wordt niet beloond. Alleen eventueel gemaakte kosten worden 
vergoed. 
De activiteiten bestonden in 2018 voor een groot deel uit de voorbereidingswerk-
zaamheden voor twee mede door onze stichting te organiseren tentoonstellingen: 
“100 jaar NSF” in juni 2018 en “Idzerda - 100 jaar radio-omroep” in september 2019. 
 
 
Bijlage 5: Het beleidsplan voor 2019 
 
Het beleid wordt gedicteerd door de doelstellingen van onze stichting, zoals 
beschreven in hoofdstuk D. Net als voor ieder ander museum zijn voor ons museum 
de volgende elementen van belang: 
Verwerven + registreren + zekerstellen + conserveren + restaureren + beschrijven + exposeren + publiceren  
 
Daarbij is ons beleid gericht op continuïteit en openheid, zoals:  



 
7 

 
• openstelling van ons museum op vaste tijden voor een breed publiek 
• verspreiden van kennis in "woord en beeld" door het uitgeven van boeken en 

CD's, beantwoorden van vragen via e-mail en dergelijke of het meewerken 
aan exposities van andere, gelijkgerichte organisaties (NVHR). 

• beheersen en verbeteren van de utiliteiten in het museum, zoals: klimaat, 
verlichting, uitstalling, fotografie, data-opslag en inrichting van werkplaats en 
opslagruimten. 

• beheren en beheersen van de kosten en inkomsten en verwerven van 
subsidies. 

• zakelijk beleid van de organisatie in het algemeen, o.a. inhoudende de 
contacten tussen de bestuurders onderling en die met de buitenwereld. 

 
Er zijn ten minste 2 bestuursvergaderingen per jaar. 
 
 
De volgende aspecten zullen in 2019 speciale aandacht krijgen: 
 
5.1. De begroting voor het jaar 2019 
5.2. Publiceren van de resultaten van historisch speurwerk door onze         

medewerkers 
5.3. Organisatie van een grote tentoonstelling in Driebergen over 100 jaar radio-

omroep in ons land, gewijd aan de persoon Hanso Idzerda. 
5.4. Voortzetting van de registratie van de collectie in AdLib en de conversie van  
 de data naar Excel. 
5.5. Het afstoten van niet ter zake doende realia uit ons museum. 
 
 
  



 
8 

 
5.1: Begroting voor het jaar 2019 
 
Aan de hand van de resultaten van de afgelopen jaren wordt de begroting als volgt 
vastgesteld: 
       Baten  Lasten 
1 Rente           -- 
2 Giften en entree               200 
3 Public relations             50 
4 Administratie/postzegels          50 
5 Abonnement/tafelhuur NVHR       50    
6 Publicaties en fotografie                --           
7 Bestuurskosten        400   
8 Inrichting museum            -- 
9 Kosten pc/printer                  120     
10 Aankoop t.b.v restauraties            50    
11 Kosten ING-bank          130 
12a Verkoop boeken “Opkomst “      50 
12b     Verkoop boeken “25 jaar NSF”    800 
13a Energiekosten              1000 
13b    Donatie energie    1000 
14a Huur/ schoonmaak/ water              3000 
14b Donatie huur/ schoonmaak/ water 3000 
15 Beveiliging museum   “)      550 
16 Donatie overig      350 
            ----------+    ---------+ 
 Totaal                5400           5400      
 
De energiekosten in 2019 worden geschat op 1000 Euro. 
Het schenkingsdeel bedoeld ter compensatie huur en onderhoud ruimten is 
vastgesteld op  € 3000,-.  
Het totaal aan schenkingen in 2019 door de heer F.J.J. Driesens aan Stichting “Het 
RAM” wordt geraamd op:  
1000 (energie) + 3000 (huur en onderhoud) + 350 (overig) = €  4350. 
 
Het beveiligings-abonnement wordt per 20 juli 2010 opgezegd. 
 
 
5.2:  Publiceren van de resultaten van historisch speurwerk door onze 
medewerkers. 
  
Ook in 2019 dragen onze medewerkers de resultaten van hun speurwerk uit via 
publicatie in met name het Radio Historisch Tijdschrift.  Verder is de publicatie door 
een van onze medewerkers gepland van een boek met de titel “Hanso Idzerda – 100 
jaar radio-omroep”, dat zal verschijnen tijdens de expositie van september 2019. 
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5.3: Meewerken aan activiteiten op landelijk niveau.                    
 
Medewerkers van de Stichting werken mee aan de organisatie van een landelijke  
expositie op 14 en 15 september in Driebergen, die gewijd zal zijn aan het feit dat 
100 jaar geleden de eerste omroep-uitzending in ons land plaatsvond.  Het was 
immers Hans Henricus Schotanus á Steringa Idzerda die op 6 november 1919 tussen 
8 en 11 uur n.m. zijn Soireé-Musicale de ether in stuurde vanuit zijn zendstation 
PCGG aan de Beukstraat 8-10 in Den Haag. 
 
 
 
 
 
 
 
Onze medewerkers Frans Driesens, Tim de Wolf, Ed Plevier, Gidi Verheijen en Jaap 
Keijzer geven aan de manifestatie hun medewerking, in samenwerking met Dick 
Zijlmans (NVHR, Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio,  
Evenementencommissie), Peter den Boer (NVHR-lid) en Rob de Bie (NVHR-lid en 
vrijwilliger bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum).  
 
Oproep in het Radio Historisch Tijdschrift van december 2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4: Voortzetting registratie van collectie in AdLib. 
 
De conversie van de in AdLib ingebrachte data naar Excel zal afgerond worden. 
Tevens zal in de records met een codeletter het historische belang van de objecten 
aangegeven worden. 
 
 
5.5:    Verkoop overtollig materiaal. 
 
Ons museum herbergt momenteel veel realia van geen of beperkt historisch belang. 
Op beurzen of via verkoopsites als Marktplaats zal getracht worden objecten die niet 
in de collectie van het RAM passen af te stoten. 
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Bijlage 6 :  Financieel Jaarverslag 2018 
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Bijlage 7 : Enkele foto’s uit het afgelopen jaar 
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Ondertekend voor akkoord door het zittende Bestuur op …………..  2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.J.J. Driesens, voorzitter                         T. de Wolf, secretaris           E.J.M. Verheijen, penningmeester 
 
 
 
 
 
  
 
  


