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Voorwoord 

 

De Nederlandse militair juridische bibliotheek (NMJB) is opgericht op 19 december 2013. Het jaar 2014 

is met name gebruikt om een aantal zaken te regelen die verband houden met de oprichting van de 

stichting en tijdens de bestuursvergadering van 6 maart 2015 is het eerste meerjarenbeleidsplan 

vastgesteld. Dat meerjarenbeleidsplan besloeg de jaren 2015 tot en met 2018. Voor de jaren 2015 en 

2016 waren concrete beleidsdoelstellingen beschreven. In 2015 werd beoogd een overeenkomst met 

de bibliotheek van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) te sluiten om de collectie van de NMJB 

onder te brengen. Verder werd voorzien in dit jaar de uitbreiding van de collectie van de NMJB alsmede 

fondsenwerving ter hand te nemen. Ook zou in dit jaar worden bezien op welke wijze het bestuur met 

een derde bestuurslid kon worden uitgebreid. In 2016 werd voorzien dat de in 2015 ingezette lijn zou 

worden voortgezet, maar ook dat aan de naamsbekendheid van de NMJB zou worden gewerkt bij 

onder andere (universitaire) onderwijsinstellingen die affiniteit met het militair recht hebben. Voor 

2017 en 2018 werd qua beleid volstaan met de volgende opmerking: “In de jaren 2017 en 2018 wordt 

een voortzetting van het beleid van 2015 en 2016 voorzien. Het bestuur zal, inspelend op de actuele 

situatie van het moment, te zijner tijd een meer gedetailleerd beleid voor deze jaren ontwikkelen.” 

 

Terugkijkend op de periode 2015-2018 kunnen we als bestuur constateren dat veel van de 

geformuleerde doelstellingen zijn behaald, alhoewel het genereren van naamsbekendheid en het 

aantrekken van financiële middelen de aandacht blijft behoeven. Het zal dan ook niet verbazen dat in 

dit meerjarenbeleidsplan deze twee aspecten een meer prominente plaats gaan krijgen. 

De collectie van de NMJB is de voorbije jaren fors gegroeid. Zo bestond de collectie van de NMJB medio 

2014 uit 45 werken – 44 boeken en een complete editie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift. Medio 

2017 bestaat de bibliotheek uit meer dan 300  werken, waarvan in een behoorlijk aantal gevallen geen 

andere exemplaren (meer) via een bibliotheek raadpleegbaar zijn. Een aantal in het militair recht 

bekende personen, zoals prof. mr. G.L. Coolen en mr. G.F. Walgemoed, hebben hun persoonlijke 

collecties overgedragen aan de NMJB. Dit alles verstevigt de positie van de NMJB als de plaats waar 

boekwerken op het gebied van het Nederlandse militair recht te vinden en raadpleegbaar zijn. De 

collectie is ondergebracht bij de bibliotheek van de NLDA en kan aldaar ook worden ingezien. 

 

Het bestuur heeft besloten dit meerjarenbeleidsplan vast te stellen voor de jaren 2018 tot en met 

2021. Zoals eerder weergegeven was het voor (2017 en) 2018 geformuleerde beleid summier en werd 

tegelijkertijd geconcludeerd dat het aflopende meerjarenbeleidsplan reeds goeddeels was 

verwezenlijkt. Daarom is besloten het nieuwe meerjarenbeleidsplan al in 2018 en niet pas in 2019 in 



te laten gaan. Het beleidsplan dat nu voor u ligt, is op 1 september 2017 te Utrecht besproken met de 

ambassadeurs die het bestuur gevraagd en ongevraagd met advies ter zijde staan. 

 

Na een korte introductie over de werkzaamheden van de NMJB, treft u een paragraaf aan over 

fondsenwerving en besteding. Vervolgens zal er worden ingegaan op de beleidsdoelstellingen die in 

de periode 2018 tot en met 2021 zijn geïdentificeerd. Daarna volgt een paragraaf over de 

ambassadeurs van de stichting en het verslag eindigt met een paragraaf financieel beheer. 

 

Wij verwachten u in de diverse jaarverslagen die de komende jaren zullen volgen, naast de verplichte 

financiële verantwoording, tevens melding te kunnen doen met betrekking tot wat de stand van zaken 

is aangaande de uitvoering van dit beleidsplan. 

 

Net als ten aanzien van het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 wil het bestuur de lezer ten slotte 

meegeven dat dit meerjarenbeleidsplan als alles behalve een statisch document moet worden gezien. 

Dit betekent dat voorziene of onvoorziene ontwikkelingen ertoe kunnen leiden dat het beleidsplan in 

de loop der jaren wordt bijgesteld of aangevuld. 

 

Asperen, 25 juni 2018 

 

Het bestuur van de Nederlandse militair juridische bibliotheek, 

 

mr. A.F. (Jos) Vink mr. J.J.M. (Bas) van Hoek mr. A.A.S.J. (Sander) Niekamp 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

 

  



Werkzaamheden van de NMJB 

Het hoofddoel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een bibliotheek die boeken, 

andere geschriften en collecties van boeken verzamelt, beheert en uitleent op het gebied van het 

militair recht, met een primaire focus op het Nederlandse militair straf-, tucht- en ambtenarenrecht. 

De Nederlandse militair juridische bibliotheek probeert zo te voorkomen dat bepaalde werken op het 

gebied van het militair recht mogelijk voor eeuwig verloren gaan. Verder kunnen werken, door opname 

in de Nederlandse militair juridische bibliotheek, een weg vinden naar een beoefenaar van het militair 

recht en zo (weer) voor de wetenschap beschikbaar worden. 

Zoals in het voorwoord is aangegeven is de collectie van de NMJB – in vergelijking met het moment 

van schrijven van het eerste meerjarenbeleidsplan in 2014 – aanzienlijk gegroeid. Destijds lag het 

accent van de werkzaamheden van de NMJB primair bij het in kaart brengen en veiligstellen van 

boekwerken op het gebied van het Nederlandse militaire recht waarvan in sommige gevallen de laatste 

exemplaren in omloop waren. Hoewel dit een doorlopende doestelling van de NMJB blijft, vraagt de 

inmiddels beduidend gegroeide collectie van de stichting ook aandacht. Een aantal boekwerken 

verkeert in slechte staat en zou moeten worden gerestaureerd. Maar ook moet worden nagedacht 

over het gebruiksvriendelijk ontsluiten van de collectie voor een breder publiek. Het fysiek raadplegen 

van de collectie is bewerkelijk, zeker voor personen die niet bij Defensie werkzaam zijn. Dit moet 

overigens worden gemeld tegen de achtergrond dat de NMJB de bibliotheek van de NLDA zeer 

dankbaar is voor de geboden faciliteiten om de collectie onder te brengen en op te nemen in het 

systeem voor het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) waardoor studenten van alle daarop aangesloten 

universiteiten kunnen achterhalen dat de collectie van de NMJB in Breda te raadplegen is. Een 

belangrijke constatering in dit verband is dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van 

boekwerken de voorbije jaren een grote vlucht heeft genomen die vooralsnog niet ten einde lijkt. 

Boeken kunnen worden gescand op een dusdanige wijze dat de tekst ook als zodanig wordt herkend, 

wat het mogelijk maakt om met de zoekfunctie digitaal in een .pdf-bestand van het boek te zoeken. 

Een volgende stap, waar ook op dit moment al eerste gedachten over (moeten) worden gevormd, is 

het ontsluiten van de digitale exemplaren van de boekwerken die zich in de collectie van de NMJB 

bevinden. In dat opzicht moet worden gekeken of er auteursrechtelijke belemmeringen zijn, maar voor 

oudere boeken – waar de collectie van de NMJB goeddeels uit bestaat – is het copyright geen 

belemmering meer. Ook moet naar de technische mogelijkheden worden gekeken met betrekking tot 

de vraag hoe de boekwerken digitaal worden ontsloten. Dat zou bijvoorbeeld via de website van de 

NMJB kunnen, maar dat vergt wellicht een aanpassing van het pakket waar thans de digitale ruimte 

van de website voor wordt gehuurd. Dat zal onherroepelijk ook een kostenverhoging met zich 

meebrengen. Ook is het waard om na te denken of we de boeken voor eenieder digitaal willen 

ontsluiten, of dat we dit alleen als een betaalde dienst beschikbaar stellen aan personen of bedrijven 



die een abonnement afsluiten of een minimaal jaarbedrag aan de NMJB doneren. Ook hiervoor geldt 

dat het optuigen van een dergelijk systeem kosten met zich mee zal brengen en dat een betalend 

abonnee ook een bepaalde dienstverlening verwacht met betrekking tot de bereikbaarheid en de 

beschikbaarheid van de digitale collectie. 

 

Fondsenwerving en besteding 

Fondsenwerving 

Om de Nederlandse militair juridische bibliotheek te kunnen laten functioneren zijn er ook financiën 

benodigd. De stichting heeft daarom verder tot doel om fondsen te verwerven door middel van onder 

andere donaties, schenkingen en subsidies teneinde de bibliotheek daadwerkelijk op te kunnen richten 

en in stand te kunnen houden. 

In het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 hebben we als bestuur uitgesproken op dat moment niet actief 

te zoeken naar het verkrijgen van subsidies als bron van financiering. Onzekerheid met betrekking tot 

het überhaupt verkrijgen van een subsidie alsmede het moeten voldoen aan rapportageverplichtingen 

zijn als belangrijkste argumenten genoemd. Ook is gewezen op de mogelijkheid dat, als de 

subsidieverstrekker van oordeel is dat de met de subsidie beoogde doelstellingen niet zijn behaald, de 

subsidie kan worden teruggevorderd. In de opstartfase waarin de NMJB zich op dat moment bevond, 

werd dit een te onzekere bron van financiering gezien. Wel hield het bestuur de deur voor een 

toekomstige koerswijziging op een kier open. 

Thans is het bestuur van oordeel dat dit standpunt moet worden heroverwogen. Dit is mede ingegeven 

door het feit dat het tot op heden nog niet is gelukt dusdanige inkomsten uit donaties te genereren 

dat de stichting daarmee de structurele uitgaven kan dekken. De NMJB heeft inmiddels een belangrijke 

collectie in beheer op het gebied van het militair recht en kan daarmee een eventuele 

subsidieverstrekker ook een daadwerkelijk resultaat van alle tot op heden gedane inspanningen laten 

zien. De Rijksbreed geldende Aanwijzingen voor subsidieverstrekking voorzien verder in een beperkte 

rapportageverplichting bij subsidies kleiner dan € 25.000,-. Aangezien een eventuele door de stichting 

aan te vragen subsidie (ruimschoots) onder dit bedrag zal blijven, is de administratieve last wellicht 

meer te overzien dan aanvankelijk gedacht. De eerste verkenningen op dit punt zijn hoopvol. Het 

Ministerie van Defensie overweegt thans of het mogelijk is voor de komende vijf jaren, en nadien 

telkens met een jaarlijkse stilzwijgende verlenging, een bijdrage aan de exploitatie van de NMJB te 

leveren. 

 

Met betrekking tot de financiering van de stichting zal het bestuur zich uiteraard blijven richten op het 

verkrijgen van donaties en (andere) schenkingen, teneinde het vermogen van de stichting voldoende 

te laten groeien om de activiteiten van de stichting voor een langere periode te kunnen financieren. In 



het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 werd uitgesproken dat in eerste instantie degenen die het 

militair recht een warm hart toedragen zouden worden benaderd, omdat de verwachting was dat 

diverse personen uit dit gezelschap dit warm hart ook kenbaar willen maken met financiële 

ondersteuning van de NMJB. Deze campagne heeft evenwel een zeer bescheiden vorm gehad; een 

voordracht bij de Militairrechtelijke Vereniging (MRV) en een drietal advertenties in het MRT. Het 

resultaat was ook navenant; er kwamen slechts enkele donaties binnen (waarvan overigens een forse). 

Het spreekt voor zich dat, indien de stichting structurele inkomsten wil verkrijgen uit donaties, dat er 

meer reclame voor zal moeten worden gemaakt. Voor donateurs zijn giften aan de NMJB fiscaal 

aftrekbaar. De NMJB is door de Belastingdienst aangewezen als culturele algemeen nut beoogde 

instelling (culturele ANBI).  

 

Naast het verbeteren van de inkomstenpositie, ziet het bestuur het als een doorlopende opgave om 

de structurele lasten van de NMJB zo laag mogelijk te houden. De enige structurele financiële 

verplichting die de NMJB thans is aangegaan, zijn de kosten die gepaard gaan met het in standhouden 

van de website van de stichting alsmede de bankrekening. Het onderbrengen van de collectie van de 

NMJB bij de bibliotheek van de NLDA gaat met gesloten beurzen, en ook andere structurele kosten 

(zoals de huur van een pand of personeelskosten) zijn er voor de stichting niet. 

 

Besteding 

Bij het opnemen van een aantal boeken uit een particuliere collectie in de collectie van de NMJB, 

constateerde medewerkers van de bibliotheek van de NLDA bij het opnemen van de boeken dat er 

papiervisjes in zaten. De bibliotheek van de NLDA heeft daarop besloten die boeken te laten gassen, 

tezamen met een andere voorraad boeken die voor de bibliotheek van de NLDA was bestemd. Naar 

aanleiding van deze gebeurtenis is met de bibliotheek van de NLDA afgesproken dat de NMJB de 

boeken op eigen kosten laat gassen alvorens ze over te brengen naar de NLDA. Praktisch geschiedt dit 

gassen door de boeken tegelijkertijd met nieuwe boeken van de bibliotheek van de NLDA aan te laten 

bieden; de kosten worden dan naar rato verdeeld tussen de bibliotheek van de NLDA en de NMJB. Het 

gevolg hiervan is wel dat er een kostenpost voor de stichting bijkomt waarvoor dekking zal moeten 

worden gevonden. 

 

De fondsen die de NMJB werft zullen worden gebruikt om de lopende projecten te bekostigen. Denk 

daarbij aan het laten restaureren van beschadigde boeken die tot de collectie van de NMJB behoren 

dan wel boeken en/of andere geschriften te laten digitaliseren. De donaties die de NMJB ontvangt 

zullen met name worden aangewend om de structurele kosten van de stichting op langere termijn te 

kunnen dekken, en tevens om de aangegane leningen bij de oprichters van de stichting te kunnen 



aflossen. Na het afbetalen van de leningen is een verschuiving van de focus mogelijk. Er kan dan 

gedacht worden aan het investeren in de aanschaf van boeken voor de collectie van de NMJB. Ook 

kunnen deze gelden worden aangewend voor lopende of nieuw te starten projecten. Wat betreft de 

uitbreiding van de collectie blijft overigens het uitgangspunt  dat de NMJB probeert de boeken en 

andere werken  om niet te verwerven, of hoogstens ter vergoeding van daarmee gepaard gaande 

kosten. 

 

Beleidsdoelstellingen per kalenderjaar 

In deze paragraaf treft u per kalenderjaar de beleidsdoelstellingen aan die we in dat jaar willen 

realiseren. Deze leiden we enerzijds af uit onze statutaire doelstelling, anderzijds spelen we ook in op 

de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. 

 

2018 

Het bestuur streeft ernaar om op korte termijn intensief de mogelijkheden te verkennen om met het 

Ministerie van Defensie afspraken te maken over een financiële tegemoetkoming in de kosten van de 

NMJB. Indien dit niet in het jaar 2017 mogelijk blijkt, zal afronding daarvan in 2018 geschieden met 

een definitief antwoord op de vraag of het Ministerie van Defensie financieel wil bijdragen. Indien dit 

het geval is, wordt aangestuurd op formalisering van die afspraken in 2018. 

Het bestuur van de NMJB zal ook bezien in hoeverre het betrekken van andere subsidies tot de 

mogelijkheden behoort. In dit kader zal contact worden opgenomen met het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen om te bezien of de werkzaamheden van de NMJB in het algemeen of 

specifieke projecten als zodanig – met name wordt in dit verband gedacht aan digitalisering van 

boekwerken – voor een subsidie in aanmerking kunnen komen. 

Verder wordt het benaderen van sponsoren verder opgepakt. In de beleidsperiode 2015-2018 zijn op 

dit vlak ook stappen gezet, maar omdat de primaire focus van het bestuur vooral op het uitbreiden 

van de collectie heeft gelegen heeft hier niet de volle aandacht naar uit kunnen gaan. Het bestuur wil 

daar in deze beleidsperiode meer werk van gaan maken. Doordat sinds juni 2016 het bestuur met een 

derde bestuurslid is uitgebreid, hetgeen tevens tot gevolg heeft gehad dat de tot dan bestaande 

dubbelfunctie van secretaris/penningmeester is gesplitst, heeft het bestuur er het volste vertrouwen 

in hier ook de personele capaciteit voor beschikbaar te hebben die hiervoor is benodigd. 

 

Hand in hand met de verkrijging van fondsen gaat het verkennen van de mogelijkheden om de collectie 

van de NMJB te digitaliseren. Nog in 2017 worden op dit terrein de eerste stappen gezet door bij 

gespecialiseerde ondernemingen offertes op te vragen teneinde een beeld te krijgen van de omvang 

van de daarmee gepaard gaande kosten. Ook zal op enig moment contact moeten worden gezocht 



met een bedrijf dat in de ICT-sector werkzaam is om de verschillende systemen, voor- en nadelen 

daarvan en de bijbehorende kosten in kaart te brengen. Het ligt voor de hand om onze huidige ICT-

ondersteuner (Vivars) als preferred partner te benaderen. Enerzijds omdat zij de NMJB tot op heden 

met een kwalitatief en prijstechnisch goede dienstverlening terzijde hebben gestaan. Tegelijkertijd is 

een bredere oriëntatie op andere ondernemingen niet bij voorbaat uitgesloten. 

Ook het verkrijgen van nieuwe boekwerken ten behoeve van de collectie van de NMJB moet een 

doelstelling blijven. De NMJB is tot op heden in de fortuinlijke positie geweest waarin personen uit 

eigen beweging hun boekwerken hebben overgedragen aan de bibliotheek van de stichting. 

Vermoedelijk is er nog een aantal mensen dat dit jaar en komende jaren uit eigen beweging hun 

boeken c.q. collecties op het gebied van het militair recht aan de NMJB willen overdragen, maar het 

meer actief verkrijgen van boekwerken zal ook verder ter hand worden genomen. Dit betekent voor 

2018 concreet dat we met diverse universiteitsbibliotheken en bibliotheken van andere (academische) 

instellingen contact gaan opnemen met de vraag of zij beschikken over boekwerken op het gebied van 

het Nederlandse militaire recht en, zo ja, of zij eventueel bereid zijn deze over te dragen aan de NMJB. 

Dit tegen de achtergrond dat diverse universiteiten zich al enige tijd in een proces bevinden in welk 

kader zij hun huisvesting in omvang gaan beperken. Dit heeft ook consequenties voor de omvang van 

de huisvesting van hun bibliotheken en daarmee de te handhaven omvang van hun collectie. Ook zal 

in dit verband met het hoofd van de HMJDK worden besproken of het aanschrijven militair-juristen die 

de afgelopen 10 tot 15 jaar de dienst hebben verlaten tot de mogelijkheden behoort. 

 

Fondsenwerving zal ook in dit jaar een punt van aandacht blijven. We verkennen en benutten in 

voorkomend geval de mogelijkheden om de leden van de Militair Rechtelijke Vereniging (MRV) en de 

bij de Militair Juridische Dienst Krijgsmacht (MJDK) ingedeelde militairen te interesseren voor een 

donateurschap. In 2018 betrekt de NMJB meer dan een jaar zijn bancaire diensten bij de SNS Bank, die 

dit als (een van de) voorwaarde(n) heeft gesteld om automatische incasso’s te faciliteren. De NMJB wil 

zijn beoogde donateurs bij voorkeur met zo weinig mogelijk administratieve handelingen confronteren 

om hun donaties beschikbaar te stellen. Een eenmalige handeling versus diverse handelingen die 

jaarlijks moeten worden herhaald om tot een donatie te komen geniet vanuit het gemak voor de 

donateur dus de voorkeur. 

 

2019 

Ten aanzien van fondsenwerving zullen we particulieren, instellingen en bedrijven benaderen die een 

duidelijke affiniteit met het Nederlandse militaire recht hebben om hen te interesseren voor een 

incidentele of structurele financiële bijdrage aan de werkzaamheden van de NMJB. Met het benaderen 

van deze groep potentiële donateurs wordt gewacht totdat we wat meer resultaten van de NMJB 



kunnen laten zien. Het in korte tijd opbouwen van een respectabele collectie boekwerken kan in dit 

verband niet onvermeld blijven, maar het wekt bij een donateur nu eenmaal vertrouwen als we 

daarnaast kunnen laten zien dat de financiële huishouding van de NMJB gezond is en dat we een 

concreet plan hebben – dat we ook daadwerkelijk in uitvoering aan het brengen zijn – met betrekking 

tot hetgeen we met onze collectie doen. 

Verder wordt voorzien dat de eerste concrete stappen kunnen worden gezet ten aanzien van het 

digitaliseren van de collectie van de NMJB. Daarmee wordt in dit verband gedoeld op het daadwerkelijk 

digitaliseren van boekwerken. Dit zal hand in hand gaan met het benaderen van de hiervoor genoemde 

groep van donateurs en subsidieverleners. 

 

Zoals eerder is gememoreerd is het genereren van naamsbekendheid tot op heden een 

ondergeschoven kindje geweest. Nu de NMJB met het verkrijgen van een respectabele collectie ook 

fysiek kan laten zien waar het voor staat – het behouden en (voor de wetenschapsbeoefening) 

beschikbaar stellen van boekwerken op het gebied van het Nederlandse militaire recht – is dat niet 

alleen een duidelijke maar ook geloofwaardige boodschap waarmee we naar buiten kunnen treden. 

Zeker als de NMJB actief wordt gesteund door (diverse leden van) de MRV, de nationale groep van de 

International Society of Military Law and the Law of Warfare (ISMLLW) en diverse bij de MJDK 

ingedeelde militairen, is dat als het ware een kwaliteitskeurmerk waarmee de NMJB zich kan 

presenteren als een instelling die een belangrijke plaats inneemt in het behoud en het mogelijk verder 

ontwikkelen van het Nederlandse militaire recht. 

 

2020 

In dit jaar verwachten we – mede in verband met de daarvoor benodigde financiële middelen – de 

eerste boeken uit onze collectie digitaal te kunnen ontsluiten. In dit jaar maken we ook een keuze voor 

een digitaal systeem waarlangs deze boeken aan een breder publiek ter beschikking kunnen worden 

gesteld. 

Het digitaal ontsluiten van onze collectie kan een belangrijke impuls aan de naamsbekendheid van de 

NMJB geven. 

 

Wat fondsenwerving betreft verwachten we een betrouwbare, stabiele en structurele inkomstenpost 

te kunnen identificeren. Afhankelijk van de omvang daarvan, kunnen we financiële verplichtingen 

aangaan ten aanzien van het digitaliseren van onze collect en het restaureren van beschadigde 

boekwerken. 

 

 



2021 

In dit jaar wordt een voortzetting van het beleid van de voorgaande jaren voorzien. Aandachtspunten 

die in 2018-2020 zijn blijven liggen, bijvoorbeeld omdat zij als gevolg van thans onvoorziene 

ontwikkelingen een lagere prioriteit hebben gekregen, zullen in dit jaar worden opgepakt. Het bestuur 

zal, inspelend op de actuele situatie van het moment, te zijner tijd een meer gedetailleerd beleid voor 

dit jaar ontwikkelen. Dat beleid wordt opgenomen in een nieuw meerjarenbeleidsplan dan wel in een 

separaat plan dat wordt uitgegeven tegelijkertijd met het over 2020 op te stellen jaarverslag. 

 

Ambassadeurs 

De ambassadeurs zetten zich in voor de Nederlandse militair juridische bibliotheek om privécollecties 

op het gebied van militair recht in kaart te brengen ten behoeve van mogelijke opname in de collectie 

van de Nederlandse militair juridische bibliotheek. De ambassadeurs beschikken elk over een zeer 

breed netwerk in en buiten de militair juridische wereld, en zijn daardoor bij uitstek geschikt om op de 

hiervoor omschreven wijze het bestuur te ondersteunen. Verder kunnen de ambassadeurs het bestuur 

gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en het werk van de stichting. 

In 2014 heeft het bestuur drie personen bereid gevonden zich als ambassadeur aan de stichting te 

verbinden. In 2017 is het drietal uitgebreid met een vierde ambassadeur ten einde in het bestuur en 

door de ambassadeurs van de drie oudste operationele commando’s van de Nederlandse krijgsmacht 

een vertegenwoordiging aanwezig te hebben. Onze ambassadeurs zijn: 

 prof. dr. T.D. (Terry) Gill, 

 brigade-generaal b.d. mr. J.P. (Jan Peter) Spijk, 

 kolonel b.d. mr. G.F. (Gert) Walgemoed en 

 kapitein ter zee mr. drs. M.M.J. (Michel) Loof. 

 

Financieel beheer 

Het vermogen van de stichting is geheel geplaatst op een rekening courant bij de SNS Bank. Bij aanvang 

waren de financiële middelen van de stichting ondergebracht bij de ING Bank, maar begin 2017 is 

overgestapt naar de SNS Bank omdat het pakket dat zij konden aanbieden het meest financieel 

aantrekkelijk voor de stichting is. Er zijn, in vergelijking met de pakketten die bij andere banken worden 

aangeboden, minder vaste kosten en kosten per betaling verbonden aan het pakket bij de SNS Bank. 

Het vermogen van de stichting is dusdanig beperkt van omvang, en zal dat de komende jaren naar 

verwachting blijven, dat aanvullende maatregelen in de sfeer van sparen en beleggen nog altijd niet 

aan de orde zijn. Daarmee hoeft derhalve een specifiek beleid aangaande financieel beheer niet 

gevoerd te worden. Wel spreekt het voor zich dat het bestuur een deugdelijk algemeen financieel 



beleid voert, in die zin dat het “goed op de winkel past” en geen ondoordachte financiële risico’s neemt 

met het geld van de stichting. 

De penningmeester voert het dagelijks beheer over de bankrekening. Het is een vast agendapunt van 

de bestuursvergaderingen dat de actuele financiële situatie van de stichting besproken en desgewenst 

toegelicht wordt. Eenmaal per jaar, bij de vaststelling van het jaarverslag, wordt de jaarrekening 

besproken en vastgesteld. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten wordt in die vergadering, 

na goedkeuring van de jaarrekening, het bestuur tevens gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 


