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1.   Inleiding. 
 

Ook voor het jaar 2020 geldt de verplichting voor het opstellen van een Activiteitenprogramma 2020 
(Beleidsprogramma) van de Stichting Achterhoekse Vliegtuigwrak Opgravers Groep (AVOG) i.v.m. de 
subsidievoorwaarden die de gemeente Oost Gelre aan onze stichting stelt en een Beleidsplan 2020 i.v.m. de 
verplichting die de Rijksbelastingdienst stelt om de z.g. ANBI-status te kunnen behouden. 
Deze verplichtingen zijn van toepassing op organisaties die in aanmerking wensen te komen voor resp. een jaarlijks 
gemeentelijk subsidie en voor de ANBI-status. 
 

2.   Doelstelling. 
 
De doelstelling van de Stichting AVOG luidt volgens de d.d. 2 maart 1994 vastgestelde statuten (artikel 2): 

De stichting heeft ten doel het uitdragen van de nagedachtenis aan het vliegend personeel, werkzaam 
gedurende de oorlogsperiode 1940-1945, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. het in stand houden van een museum te Lievelde, gemeente Lichtenvoorde, (nu Oost Gelre) 
b. het geven van voorlichting, 
c. alle andere middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Deze doelstelling blijft onverminderd van kracht.  Ook voor de komende jaren blijft het bestuur streven naar het 
uitdragen van de nagedachtenis aan het vliegend personeel dat werkzaam was gedurende de oorlogsperiode 1940-
1945. 
Vanuit die doelstelling worden ook voor 2020 diverse activiteiten gepland die bijdragen aan het realiseren van 
genoemde doelstelling. 
Bij deze activiteiten gaat het om: 
A. Fondsenwerving 
B. Werving vrijwilligers 
C. Public relations 
D. Collectievergroting 

 
A.  Fondsenwerving. 

 
De Stichting AVOG verzoekt voor het jaar 2020 weer om een gemeentelijk subsidie voor het in stand houden van 
de erfgoedcollectie die in het museum en in het depot zijn ondergebracht. 
Dit jaarlijks subsidie is noodzakelijk voor de instandhouding van de collectie in casu voor de bekostiging van enkele 
basisvoorzieningen zoals kosten voor de verwarming tijdens de wintermaanden, verlichting en waterverbruik. 
Het museum wordt in hoofdzaak financieel in stand gehouden door de initiatiefnemers van de stichting, d.w.z. de 
bestuursleden en sinds 2015 ook door de vrijwilligers die jaarlijks een bescheiden financiële bijdrage leveren. 
Daarnaast werft de Stichting AVOG incidenteel alleen extra fondsen indien vrij grote of extra uitgaven te verwachten 
zijn. Hierbij kunnen genoemd worden uitgaven die verband houden met de uitbreiding van de collectie en met 
uitbreiding van het museumgebouw. (aanbouw, nieuwbouw, inrichting c.a., grondverwerving en aankoop van 
relevant onroerend goed)  Ook in 2020 zal onderzocht worden welke mogelijkheden er bestaan fondsen te werven 
om de continuïteit van de stichting en het museum te waarborgen voor de toekomst. Met het oog op de leeftijd van 
een groot deel van het huidige bestuur moet voor de toekomst gezocht worden naar opvolging. 
Geconstateerd wordt verder dat in de toekomst steeds minder een beroep gedaan kan worden op de overheden, 
zoals de provincie en het Rijk om voor extra (incidenteel) subsidie in aanmerking te komen. 
Uit de praktijk blijkt dat de financiële middelen van genoemde overheden steeds geringer worden als het gaat om 
subsidies voor musea en andere cultuuruitingen. De algemene politieke tendens van de afgelopen decennia 
ondervindt thans ook steeds meer doorwerking naar de lagere overheden.  
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Het bestuur zal zich dan ook meer richten op particuliere instellingen die eventueel bereid zijn voor musea financiële 
bijdragen beschikbaar te stellen.  De mogelijkheden hiertoe zijn in principe aanwezig. 
Overigens is het jaarlijks subsidie van de gemeente Oost Gelre hierop wel een unieke uitzondering, het gemeentelijk 
subsidie blijft de afgelopen jaren gelukkig constant en is zelfs geïndiceerd. (waarschijnlijk op basis van de 
inflatiecorrectie) 
De verwachting is dat het gemeentelijk subsidie voorlopig wel gehandhaafd blijft. De gemeente Oost Gelre beschikt 
ook slechts over enkele plaatselijke musea. 
Daarnaast is er een aantal instellingen/fondsen die op ons terrein in principe forse subsidies beschikbaar stellen. 
In het jaar 2020 zal verder onderzocht worden of er fondsen kunnen worden geworven die het voortbestaan van 
onze stichting en museum kunnen waarborgen, als zich in die richting voor het voortbestaan van onze stichting een 
negatieve ontwikkeling zou voordoen. 
Voor afzonderlijke projecten zijn in 2020 naar verwachting wel extra fondsen aanwezig, er bestaan momenteel 
echter nog geen concrete plannen voor nieuwe projecten in 2020. 
 

B. Werving van vrijwilligers. 
 

In 2015 is de werving van vrijwilligers voorlopig stop gezet, dit gold ook voor 2018. De afgelopen jaren hadden zes 
nieuwe vrijwilligers zich aangesloten bij de Stichting AVOG, maar inmiddels hebben daarvan vijf hun medewerking 
opgezegd.  Wel hebben recentelijk zich ook weer twee nieuwe vrijwilligers aangemeld van wie er één zich heeft 
voorgedragen voor de functie van rondleider.  Daarom hebben wij toch besloten voorlopig geen nieuwe vrijwilligers 
te gaan werven via o.a. onze website, de aanvulling van deze twee nieuwe vrijwilligers lijkt voorlopig voldoende te 
zijn om de continuïteit van alle voorkomende werkzaamheden en activiteiten te kunnen waarborgen. 
Voor dit onderdeel hoeft daarom voor 2020 ook geen extra budget op de begroting te worden opgenomen. 
Mochten zich nieuwe vrijwilligers aanmelden dan zal per aanmelding wel steeds beoordeeld worden of er passende 
mogelijkheden binnen onze stichting bestaan. 
 

C. Public Relations. 
 

Door realisering van een vernieuwde website in 2019 wordt ervan uitgegaan dat dit ook vanaf 2020 extra resultaat 
kan opleveren.  Ook de nieuwe website blijft in negentien talen uitgevoerd waardoor naar verwachting ook veel 
buitenlanders in ons museum geïnteresseerd kunnen raken.  Een lichte toename van het aantal buitenlandse 
bezoekers is al vastgesteld, het gaat daarbij vooral om Engelsen, Amerikanen, Australiërs, Canadezen, Belgen en 
Duitsers.  Statistieken van onze website geven overigens aan dat deze in alle werelddelen wordt bekeken, de 
uitvoering in negentien talen maakt de website klaarblijkelijk voor velen laagdrempelig en mogelijk interessant. 
Na de vliegramp met de MH17 in de Oekraïne blijkt dat het aantal bezoekers uit dat land al een paar jaar op de 
tweede plaats staat na het aantal bezoekers uit ons eigen land. 
Met de uitbreiding in 2013 van onze site, ook de fotorubriek is verviervoudigd, was er voorlopig wel een einde 
gekomen aan de vernieuwing van onze huidige website. Bij de nieuwe website in 2019 zijn hieraan nog enkele 
nieuwe foto’s toegevoegd.  Jaarlijks worden er foto’s bijgeplaatst. o.a. fotomateriaal dat uit particuliere bron aan 
ons rechten vrij beschikbaar wordt gesteld.  Er wordt bij het publiceren van fotomateriaal op onze website zorgvuldig 
gelet op mogelijk copyright van derden, dit om problemen (claims) te voorkomen. 
Ook is sinds 2015 (1 januari 2015) de verplichting ontstaan onze website z.g. ANBI-proof te maken. Dit was 
noodzakelijk om in de toekomst als ANBI vrijgesteld te blijven van successierecht bij eventuele giften/schenkingen 
en legaten.  Voor 2020 en volgende jaren blijft deze nieuwe voorwaarde van kracht. In het kort gezegd houdt deze 
verplichting in dat de Stichting AVOG ook op de website haar doelstelling, beleidsplan, beloningsbeleid en recente 
(financiële) jaarverslagen publiceert. Overigens bezit de Stichting AVOG al sinds 1998 een ANBI-status, hoewel 
dat toen nog anders werd genoemd. (rangschikking vrijgestelde rechtspersoon in het kader van art 24, lid 4 van de 
Successiewet 1956) 
Daarnaast wordt de regionale en lokale pers regelmatig benaderd met mededelingen omtrent historisch 
gedenkwaardige data en gebeurtenissen waarop vrijwel altijd positief wordt gereageerd.  Dit leidt dan weer tot 
artikelen in de pers en korte reportages op radio en TV van bijvoorbeeld Omroep Gelderland. 
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Ook in Duitsland bestaat steeds meer belangstelling voor ons museum en regelmatig wordt door de West-Duitse 
TV (WDR) een reportage gemaakt.  
Helaas zijn die uitzendingen niet altijd in Nederland te ontvangen, maar het leidt wel tot een verhoogde 
belangstelling van bezoekers uit Duitsland zo is geconstateerd.  Er komen inmiddels ook steeds vaker Duitsers in 
groepsverband naar ons museum. 
Ook door de twee in 2010 gerealiseerde nieuwe websites:  www.kinder-vakanties.nl en 
www.UrlaubFuerKinder.de  wordt voor 2020 een continue respons verwacht. 
 

Voorts zal d.m.v. diverse publicaties in de pers weer aandacht op ons museum worden gevestigd om de banden 
met het publiek te verstevigen.  Omdat in 2018 een nieuwe voorraad van 5000 folders is gedrukt, hoeft voorlopig 
geen nieuwe herdruk van folders te worden gepland. Verwacht wordt dat de eerst komende jaren er voldoende 
voorraad aan folders is, te meer omdat het Internet als informatiebron de rol van folders steeds meer overneemt. 
Wel is het zo dat er desondanks vraag blijft bestaan naar folders en het dikwijls handig is folders van ons 
museum bij VVV-kantoren en op de balie van recreatiebedrijven (o.a. campings) te hebben liggen. 
 

Voor 2020 is weer besloten de extra zomer-openstelling van het museum voor de maanden juli en augustus, 
zoals voor het eerst gestart in 2015, voort te zetten.  Dit wordt dan het vierde jaar en het bestuur heeft overwogen 
dat er een redelijk aantal jaren ervaring moet worden opgedaan voordat een definitief besluit kan vallen om de 
zomeropenstelling permanent te maken. In 2020 zal hierover weer een evaluatie plaatsvinden. Deze extra 
openstelling stelt met name de vele toeristen in de gemeente Oost Gelre alsook in de gehele Achterhoek in staat 
makkelijker ons museum te bezoeken. 
 

Daarnaast is in 2016 het initiatief genomen te bekijken of ons museum eventueel een officiële status zou kunnen 
verwerven. In eerste instantie werd hiertoe in 2016 op papier een pré-toets gemaakt waarna hierover een gesprek 
met een delegatie van de Stichting Erf Goed Gelderland zou volgen. Dat gesprek heeft echter nooit 
plaatsgevonden. Laatstgenoemde stichting heeft ondanks herhaald aandringen niet meer gereageerd op ons 
verzoek tot een gesprek te komen.  Daarom heeft het bestuur besloten verder af te zien van dit streven. 
Een globale inschatting heeft overigens ook niet geleid tot de overtuiging dat een officiële status een dusdanige 
positieve meerwaarde voor ons museum zou betekenen. Wel zijn hiermee in ieder geval extra jaarlijkse kosten 
gemoeid van minimaal € 150,-- om geregistreerd te blijven als officieel museum. De eventuele meerwaarde die 
zo’n officiële status zou opleveren is verder onduidelijk gebleven.  Van andere kleinere musea die hiermee wel 
zijn door gegaan, is vernomen dat dit soms vergaande financiële consequenties kan hebben door bijv. de 
verplichting kostbare klimaatregelapparatuur in het museum aan te schaffen.  Een dergelijke verplichting zou 
alleen dan haalbaar worden indien daartoe gelijktijdig extra middelen uit een of ander fonds beschikbaar zouden 
komen. De huidige begroting biedt daarvoor te weinig mogelijkheden. 
 

D. Collectievergroting. 
 

Ook in 2020 blijft het bestuur ernaar streven de collectie uit te breiden.  Evenals afgelopen jaren is het bestuur alert 
op situaties waarbij bestaande instellingen ophouden te bestaan en hun collecties moeten afstoten. 
Zo is in 2015 het Achterhoeks Museum in Hengelo Gld. gesloten, vrijwel de gehele collectie is verhuisd naar het 
Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon en helaas is voor ons museum niets beschikbaar gekomen. 
Wel zijn door de opheffing van het Luchtmacht museum op de vliegbasis Twente nog eind 2017 diverse interessante 
luchtoorlog-materialen aan ons museum beschikbaar gesteld, zodat deze behouden kunnen blijven voor het 
nageslacht als historisch erfgoed.  Dat aanbod geschiedde spontaan en hiervan waren wij vóór november 2017 
nog niet op de hoogte gebracht. 
Steeds frequenter wordt vastgesteld dat andere oorlogsmusea om uiteenlopende redenen hun deuren moeten 
sluiten. Ten einde te voorkomen dat zulke luchtoorlog collecties of aanverwante verzamelingen verloren gaan, wordt 
actief en soms “à la minute” getracht zulke vrijkomende materialen te verwerven voor de stichting AVOG om te 
voorkomen dat dit meestal unieke materiaal voorgoed verloren gaat.  Het is spijtig vast te stellen dat dergelijke 
pogingen door ons niet altijd succesvol blijken. 
Ook komt het de laatste jaren steeds vaker voor dat door versterving erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog aan ons 
museum wordt aangeboden. 

http://www.kinder-vakanties.nl/
http://www.urlaubfuerkinder.de/
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Dit materiaal wordt vrijwel altijd geaccepteerd ook al is het niet altijd materiaal op het gebied van de Luchtoorlog 
1940-1945.  Algemeen oorlogsmateriaal wordt dan in depot gehouden en bij gelegenheid geruild met andere 
musea. De afgelopen jaren is dat al regelmatig voorgekomen waarbij door zo’n ruil het materiaal voor beide musea 
een aanwinst betekende. Ook voor het jaar 2020 blijft het bestuur van de stichting AVOG open staan voor dit soort 
aanbiedingen. 
De kosten voor onze collectievergroting voor 2020 worden geraamd op een bedrag van Є 400,--.  Op dit moment 
is er echter nog geen concreet zicht op collectievergroting in 2020, maar de praktijk leert dus dat de mogelijkheden 
hiertoe zich dikwijls onverwacht aandienen, zoals hierboven ook is aangegeven, zodat een alerte houding en snelle 
reactie vereist blijven. 
 
 

BIJLAGE:  LEDENLIJST STICHTINGSBESTUUR 
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