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INLEIDING JAARVERSLAG OMROEPMUSEUM

I
Het zesde Jaarverslag van de Stichting Nederlands Omroepmuseum maakt melding
van belangrijke initiatieven.

In 1983 kreeg het museum eindelijk gestalte: een huis met een dak en een
deur voor het publiek. In het verslag wordt bericht over de opening van het

museum in het pand Melkpad 34 - de eens zo bekende vestigingsplaats van

de Radionieuwsdienst. Op de benedenverdieping is provisorisch een expositie
ingericht, de bezoekersstroom kwam voorzichtig op gang. Het lijkt nog niet

op wat het bestuur voor ogen staat, maar we hebben iets.
En: in 1984 wordt de expositie qua ruimte en opstelling aanzienlijk verbeterd.
Benauwend belangrijk blijft de vraag, hoe het stichtingsbestuur de continue

geldstroom op gang moet krijgen, die noodzakelijk is voor een bescheiden
maar gezonde exploitatie. Op die vraag wordt ingegaan in het beleidsplan,
dat in het verslagjaar werd gepresenteerd aan overheid en NOS-bestuur.

Ze is nog onbeantwoord.
Dat desondanks van de omroeporganisaties uit en van daarbuiten een bedrag
kon worden bijeengebracht voor een specifiek project stemt het bestuur tot

dankbaarheid.
Zoals het ook oijzonder dankbaar is voor de inzet van verscheidene vrijwilligers,
die het museum door de moeilijke startperiode heenhelpen.

Mr. B.A. Schmitz
Voorzitter
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EEN AARZELEND BEGIN

I
"Het is zover. Op vrijdag 11 februari a.s. zal de tijdelijke expositie van het
Omroepmuseum, Melkpad 34 te Hilversum geopend kunnen worden".

Aldus luidde de eerste volzin van de uitnodiging welke het bestuur rond die tijd
kon richten aan talloze persoonlijkheden uit omroep- en overheidssfeer en vele
andere belangstellenden.

De Burgemeester van Hilversum, Mr. W.R. van der Sluis was bereid gebleken de

openingsceremonie te verrichten, terwijl het meer inhoudelijke deel van de
openingsbijeenkomst zich afspeelde in het AVRO-restaurant, dat de dit jaar 60
jaren tellende AVRO om niet ter beschikking had gesteld . Ook de erna volgende

receptie mocht een geschenk zijn van de oudste omroep in Hilversum.

De Burgemeester kon erop wijzen dat meer dan de helft van het College van B&W
aanwezig was om daarmee het belang te onderstrepen dat de lokale overheid toekende

aan dit heugelijke feit. Ook leden van de gemeenteraad waren aanwezig.

In zijn openingstoespraak herinnerde hij eraan dat het oud-burgemeester Boot was
geweest die destijds het initiatief had genomen om tot een radiomuseum te komen.
Van laatstgenoemde was vanuit zijn Spaanse overwinteringsoord een ijlbrief ont
vangen waarin hij niet alleen het bestuur gelukwenste met de opening van de ten
toonstelling maar ook desgevraagd mededeelde dat het eerste gesprek over een
Radiomuseum had plaatsgehad op Oudejaarsavond 1954. In november 1956 aldus de

brief, kwam hij opnieuw terug op dezelfde gedachte en nu tegenover de heer

J. Lebon als secretaris van de Nederlandse Radio Unie.
Een jaar later is toen opnieuw de zaak aan de orde gekomen en wel in de vergadering van
B&W waar men vaststelde eventueel een gebouw beschikbaar te hebben voor dit doel en

waarin de heer Boot had toegezegd contact te zullen opnemen met de directeur van de
NCRV en PTT.

Dit contact vond inderdaad plaats op 29 januari 1958 en deelnemers waren toen
Mr. A.H. v.d. Veen namens de NRU, de heer De Trimery namens PTI en de heren

Postuma en Weber van het Postmuseum.

Het initiatief toen mocht geen vruchten opleveren maar de gedachte zelf is nadien
nooit meer los gelaten. Nu dan toch het begin van een mogelijk Omroepmuseum tot

stand zou komen, stelde de heer Boot, dat de Omroep met de Gemeente Hilversum

en andere instanties in staat moesten

worden geacht door het oprichten van een
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I
monument als een museum de grote culturele betekenis van de omroep te symboliseren.
Het was geheel in de geest van de oud-burgemeester dat de voorzitter van de AVRO,

de heer G.C. Wallis de Vries, het historisch ogenblik inleidde met een hartelijk

welkom en dat vervolgens de voorzitter van de Stichting Nederlands Omroepmuseum,
Mr. B.A. Schmitz, die tevens voorzitter is van de KRO, een toespraak hield waarin
hij herinnerde aan de belangrijke bijdragen die de Nederlandse omroep in de loop

der jaren aan de ontwikkeling van de omroep in de wereld heeft geleverd met een

groot aantal primeurs op zijn naam.
"Met zo'n historische achtergrond en met dat ideële programmatische en technische

materiaal in handen zou een omroepmuseum een centrum van informatie en mediaeducatie kunnen zijn en een stimulans voor historisch wetenschappelijk onderzoek.
De Stichtingsvoorzitter memoreerde de verschillende pogingen die in de loop der
jaren zijn ondernomen om eerst tot een algemene opvatting van een museum te komen
en vervolgens practische huisvesting te vinden voor de inmiddels groeiende collecties.

Het verheugde hem dat nu een eerste begin in een voorlopige ruimtelijke voorziening
kon worden gemaakt en hij hield zich ervan overtuigd dat de zendgemachtigden in

Hilversum, zo mogelijk in samenwerking met de industrie, in staat zouden zijn om

dit kleine begin tot een heel omroepmuseum te doen uitgroeien.

Na de opening (letterlijk) doordat de burgemeester de voordeur met een speciale

sleutel opende , bezocht men de op de verdieping ondergebrachte en voorlopige
enigermate geïmproviseerde tentoonstelling. Deze tentoonstelling poogde met de
hulp van tentoongestelde technische objecten foto's, documenten en toelichtingen

een indruk te geven van de omroep in Nederland, terwijl een eveneens op korte

termijn tot stand gebracht begeleidend boekje van de hand van de secretaris, de
bezoekers gelegenheid bood hun kennis terzake verder te verdiepen.

Het gebeurde vond een redelijke weerslag in de vaderlandse pers.
Als bijdrage van onze Stichting aan het Wereldcommunicatiejaar 1983 mocht dit

aarzelende begin tevens de eerste aanzet tot realisatie van lang gekoesterde
plannen betekenen.
Vermelding tenslotte verdient de extra inspanning die de AVRO zich had veroorloofd
door naast het aanbieden van de receptie en de hiervoor benodigde ruimte ook haar

medewerker, de heer

J. Scheltens op te dragen een beeldband te maken van historisch

filmmateriaal van de verschillende omroeporganisaties. Ook op dit pad werd hiermee
een historische eerste stap gezet.
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HET BESTUUR

De samenstelling van het bestuur in dit verslagjaar was als volgt:
Mr. B.A. Schmitz

..voorzitter

J.W. Verbeek

vice-voorzitter

G.H. van Beek

secretaris

Mevr.Drs. Th.C. Bruggeling

adjunct secretaris

Mr.Drs. A.W.W. v.d. Bos

lid

G. Lugtenburg

lid

De vergaderingen werden in de regel bijgewoond door de heer C. van Driel als
technisch adviseur.

Het bestuur kwam zeven maal bijeen respectievelijk op 18 januari, 3 maart, 26 mei

15 juni, 8 september, 28 oktober en 23 november.

Naast de regelmatig terugkerende vraagstukken als het beleidsplan, de huisvesting

en personele aangelegenheden waren het dit keer de financiële vraagstukken die de
volle aandacht van het bestuur vroegen.
Dit laatste hield verband met het initiatief van de Reinwardt Academie hetwelk
tot grote activiteiten leidde.

Het bestuurslid G. Lugtenburg leverde een unieke prestatie door de auteursrechten

op een langspeelplaat, getiteld "Stemmingen" en bevattende een reeks door hem
gedeclameerde gedichten, over te dragen aan het Omroepmuseum.
De plaat werd uitgebracht door Phonogram in november en in de sfeervolle omlijsting
van een sociëteit te Hilversum aan de maker resp. het Omroepbestuur aangeboden.

Op de algemene adviseur Erik de Vries behoefde in het verslagjaar geen beroep te
worden gedaan.
RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht bestond dit jaar uit de voorzitter van de NOS, Mr. Erik Jurgens,

aangezien nog geen nieuwe rechtspersonen in de stichting zijn opgenomen.
De jaarlijkse ontmoeting tussen de Raad van Toezicht en het bestuur vond plaats
op 25 november waarbij als gebruikelijk het Jaarverslag en de financiële verant

woording werden goedgekeurd.
Andere o nderwerpen betroffen de inhoud van het Beleidsplan

waarbij de heer Jurgens

F
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I
erop kon wijzen dat dit jaar voor het museum een bedrag van ƒ 13.000,— zou

worden uitgetrokken in het kader van de slotbegrotingswijziging over 1983
van de NOS.
Niet de grootte van het bedrag maar wel het feit van de impliciete erkenning

wekte de voldoening van de vergadering.
C.C.T.

De Commissie Collectie Techniek (C.C.T.) kwam in het verslagjaar regelmatig

bijeen. De commissie bestond uit de heren: Ir. S.J. Noteboom (voorzitter),

H. Dorrenboom, H.H. Heuts, J. Pluigers, A.R. Woudsma, C. van Driel en mevr.
Drs. Th.C. Bruggeling als secretaris.
De commissie hield zich in toenemende mate bezig met de opzet en verdere
ontwikkeling van de tentoonstelling in het perceel van het Melkpad, maar

eveneens bij problemen als registratie e.d.
In het kader van het Reinwardt-project werden enkele vergaderingen gehouden

tezamen met de deelnemende studenten. Ook de overdracht van eigendommen aan het
museum was onderwerp van beraad; over dit en andere aangelegenheden werden

adviezen uitgebracht aan het museumbestuur.
De vorig jaar ingevoerde werkbesprekingen tussen diegenen die direkt bij de
tentoonstelling aan het Melkpad zijn betrokken werden onder leiding van mevrouw

Bruggeling voortgezet.
"SOFTWARE-COMMISSIE"

In tegenstelling tot de verwachtingen kon ook in dit verslagjaar geen nieuwe
commissie, belast met het toezicht op de zogeheten "software" worden gerealiseerd.
Dit verhinderde overigens niet dat op het gebied van de ordening van het boekenbe
zit veel werk werd verzet.

HET BELEIDSPLAN
Het in 1982 voltooide goedgekeurde Beleidsplan kon dit jaar nuttige diensten

verrichten bij diverse contacten met geïnteressseerde groepen en personen.
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Op 28 juni werd het officieel ter kennisneming aangeboden aan het bestuur

van de NOS waarbij de hoop werd uitgesproken dat de medewerking van het NOS-

bestuur, zoals in dit plan wordt gevraagd, zeker zal worden verleend, zodat
het Omroepmuseum definitief tot stand kan komen.

Het NOS—bestuur besloot het stuk voor verder advies aan de Raad van Beheer voor

te leggen.
HET REINWARDT PROJECT

In zijn vergadering van juni besloot het bestuur in beginsel in te gaan op
het voorstel van de Reinwardt Academie te Leiden dat beoogde een aantal

studenten van deze museumacademie een jaarlang werkzaam te doen zijn aan
een tweetal projecten ten behoeve van het Omroepmuseum.
Het ene project betrof de registratie van museum-objecten en zou vanaf
september tot en met december worden uitgevoerd, waarna in de eerste helft

van 1984 een uitgewerkt plan voor de opzet van een tentoonstelling zou worden

uitgewerkt en mogelijker wijze uitgevoerd.
Voorwaarde hierbij was dat een en ander onder leiding zou staan van een
historicus op het gebied van de omroep te weten Drs. A. Wijfjes.
Nadat in verschillende gesprekken de plannen nader waren omlijnd en de

voorwaarden waaronder een en ander zou verlopen wederzijds waren vastgelegd
zag het bestuur zich genoodzaakt naar schatting een bedrag van ƒ 66.000,—
bijeen te brengen teneinde het project volledig te kunnen uitvoeren.

De voorzitter wendde zich niet alleen tot de overheid (WVC), maar ook tot het
Prins Bernhardfonds, Algemene Loterij Nederland en uiteraard tot de diverse

omroeporganisaties. Teneinde via een eenmalige subsidie het project mogelijk
te maken.
Met de heer Wijfjes werd een arbeidscontract van een jaar gesloten, terwijl

voorts voorzien werd in een Begeleidingscommissie die van tijd tot tijd
bijeen kwam.

In de overeenkomst van het Omroepmuseum met de heer Drs. A. Wijfjes, historicus
werd vastgelegd dat de heer Wijfjes zijn diensten zal verlenen bij de realisatie

p
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van een permanente expositie in het Nederlands Omroepmuseum.
Deze diensten bestaan uit:

a. het verrichten van vooronderzoek ter voorbereiding op de realisatie

van de permanente expositie;
b. het historisch inhoudelijk begeleiden van de studenten van de Reinwardt
Academie te Leiden die bij de realisatie van de permanente expositie

betrokken zijn;

c. het in samenwerking met studenten en staf van de Reinwardt Academie
feitelijk verwezenlijken van de expositie;

d. het schrijven van de catalogus die de expositie zal begeleiden;
e. het zitting nemen in de begeleidingscommissie, die de voortgang van het
projekt coördineert, controleert en stimuleert.

Mede door dit contract werkt de stichting Nederlands Omroepmuseum aan het

realiseren van haar in de stichtingsstatuten vastgelegde doelstelling, te weten
"de bevordering van de kennis van de omroepgeschiedenis" .

Het in eerste instantie geboekte resultaat van de samenwerking Omroepmuseum/
Reinwardt Academie wettigt het vertrouwen dat dankzij deze injectie van bijna

professionele zijde de tentoonstelling in het Melkpad alsmede de registratie
van de museumobjecten in belangrijke mate hiermee gediend zullen zijn.
HUISVESTING
Ofschoon door het betrekken van het pand Melkpad 34 voorlopig de huisvestings-

zorgen aan de kant waren liet het bestuur toch aan het college van B & W van
Hilversum weten dat de Stichting nog altijd geïnteresseerd is in een eventuele
vestiging in de openbare Multatulischool te Hilversum.

De ligging van dit gebouw tegenover de toegang tot het Omroepkwartier is een
unieke plaats voor een Omroepmuseum, zo deelde ons bestuur het College van B & W

mede in een brief van 15 september.
Voor het overige was ten aanzien van de opslag van de verschillende depots en
het rollend materieel geen wijziging in de huisvesting in dit verslagjaar tot
stand gekomen.
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MELKPAD 34, HILVERSUM

In de tuin van Melkpad 34 te Hilversum is een bord verschenen met het opschrift
Nederlands Omroepmuseum

geopend woensdag van 10.00 - 18.00 uur

en na telefonische afspraak
035

773756

Het individuele museumbezoek loopt nog niet direct storm, doch reeds vele groepen
(verenigingen, schoolklassen, personeelsuitstapjes, ambassades, etc.) brachten

een bezoek aan het museum.

Het geëxposeerde wordt toegelicht door rondleiders.

Via een oproep in het personeelsblad van de omroep "Spreekbuis”, werden mensen
gevraagd die over vrije tijd en enige kennis van de omroep beschikken, om nu en

dan de rol van gastheer/vrouw te spelen.

Gedurende het verslagjaar was een zevental rondleiders voor het museum beschikbaar

te weten de heren J. Schelling, J. Kuipers, J. Jansen en de dames P. Jonckers,
M.J. Gulikers, H. den Ouden, M. Kühnen.
Elke maand wordt een nieuw rondleidersschema gemaakt, waarin bovengenoemde

gastheren en gastvrouwen en natuurlijk de heer C. van Driel bij toerbeurt worden
ingedeeld.

Van het geven van uitleg beschikten de rondleiders behalve over hun eigen

- vaak zeer gedegen - omroepervaring over het boekje Omroep in Jaartallen en over
een door de heer Van Driel op schrift gestelde toelichting op de expositie.

De huidige voorlopige tentoonstelling is zeker voor verbetering vatbaar.
De eerder genoemde samenwerking met studenten en medewerkers van de Reinwardt
Academie zal echter moeten leiden tot een meer professioneel opgezette expositie

in 1984.
Gedurende dit verslagjaar werd met de voorbereiding daarvan een goede start
gemaakt.
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MEDEWERKING TENTOONSTELLINGEN

Naast de inrichting van een eigen tentoonstelling aan het Melkpad werd dit jaar
ook medewerking verleend aan tentoonstellingen elders.

De meest opvallende hiervan betrof de voortreffelijke tentoonstelling die de AVRO
inrichtte ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan in de zomer.
Een hoeveelheid apparatuur en documentatie van het Omroepmuseum mocht daar tot

de kijkvreugde van een bijzonder groot aantal bezoekers bijdragen.
P.T.I. (Philips Telecommunicatie Industrie te Hilversum), met wie ook dit jaar

de beste relaties werden onderhouden, verzocht onze medewerking in het kader van
enige "open dagen" als bijdrage tot de herdenking van het Wereldcommunicatiejaar.
Deze open dagen waren vooral bestemd voor het eigen personeel in de verschillende

vestigingsplaatsen van Philips in het westen des lands.

Ook hieraan werd medewerking verleend. Los van het voorgaande werd incidenteel
meegewerkt aan kleinere initiatieven.

DIVERSE CONTACTEN EN LIDMAATSCHAPPEN

Op 5 september werd officeel contact opgenomen met de Directeur-Generaal van de
PTT om hem bij brief te verzoeken de eerder aangekondigde herdenking van de 100ste

geboortedag van Ir. Henricus Schotanus a Steringa Idzerda op te luisteren met een

speciale herdenkingspostzegel.

In de brief werd medegedeeld dat voor eventuele verdere initiatieven samenwerking
zal worden gezocht met andere geïnteressseerden. Gesuggereerd werd een eventuele

combinatie met het 50-jarig bestaan van de NOZEMA eveneens in 1985.
D.d. 7 oktober liet de Centrale Directie van de PTT weten dat het verzoek in
portefeuille is genomen, zodat men het kan overwegen bij het vaststellen van de

collecties voor 1985.
Het betrekken van het Melkpad 34 in februari was een uitgezóchte gelegenheid om
diegenen die in de omgeving van dit pand woonachtig zijn uit te nodigen voor

een zogenaamde kennismakingsborrel. Deze laatste werd gehouden op 17 oktober

en daarbij bleek dat vele omwonenden van de uitnodiging gebruik hadden gemaakt.

T
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De heer Van Driel werd uitgenodigd om deel te nemen aan een informele bijeenkomst
van alle musea in het gebied tussen Vecht en Eem. De verschillende vertegenwoordigers
van deze musea gaven de wens te kennen om gezamenlijk actie te voeren voor de

bevordering van het bezoek en een der initiatieven betrof de uitgifte van een

gezamenlijke museumfolder. Deze gedachte werd verder uitgewerkt met als gevolg dat
een belangrijk deel van de activiteiten ten behoeve van deze folder door medewerking
van onze Stichting zullen worden uitgevoerd.

Een breedvoerig overleg met de Jonge Kamer van Koophandel te Hilversum in de loop

van het jaar dat gericht was op een speciale actie van die zijde ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan, mocht tenslotte niet tot het gewenste resultaat leiden.

De bedoeling was geweest om via deze actie het Omroepmuseum een duidelijke lift
te geven.

De contacten met die organisaties waarbij de Stichting is aangesloten zoals

Nederlandse Museumvereniging en de Stichting Technische Historische Verzamelingen
in dit jaar waren passief van aard.

Van de daar verrichte activiteiten werd uiteraard wel kennis genomen.
INTERNATIONALE SAMENWERKING

Het aantal internationale contacten werd in het verslagjaar niet verder uitgebreid.
Van de zijde van het "Comité d'Histoire de la Television" te Parijs werden enkele

publicaties ontvangen onder meer een ter ere van de overleden voorzitter van dit
comité, de heer Jean d'Arcy.
Teneinde het contact te onderhouden met de Studienkreis "Rundfunk und Geschichte"

in Duitsland bezocht de heer Van Driel in september de jaarvergadering te München.
PERSONELE ZAKEN
Gedurende het gehele verslagjaar was de heer C. van Driel actief in de verwerving

en het beheer van de museumartikelen als ook op het vlak van de werkzaamheden in
het Melkpad-pand.
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Op verschillende gebieden werd hij bijgestaan door de heer A.R. Woudsma, die
later in het jaar ook betrokken werd bij de begeleiding van de studenten van
de Reinwardt Academie.

In het begin van het jaar bij de inrichting van de tentoonstelling aan het
Melkpad was mevrouw W. Pluis actief in het kader van een stage, terwijl
mevrouw W. Woudsma gedurende een aantal maanden behulpzaam was bij het

catalogiseren van boeken.

De heer W. Rotermundt nam de ordening van foto's ter hand.
Pogingen gedurende het verslagjaar ondernomen om op basis van bepaalde sociale

voorzieningen een vaste medewerker aan te kunnen trekken mochten geen resultaat

hebben. Wel bleek het mogelijk gedurende de maand augustus in het kader van de
vakantiehulpregeling de heer F. Peters gedurende een maand te belasten met het

registreren van documenten.
Reeds eerder kwam ook de heer P. van Tulder, die eerder werkzaam was bij de
Personele Zaken van het Facilitair Bedrijf, beschikbaar om zijn krachten te
wijden aan het investariseren en opbergen van fotomateriaal en drukwerken.

Alle hulp bij het uitvoeren van de werkzaamheden van de Stichting, op deze wijze
gekregen, werd in dankbaarheid aanvaard. Deze dank dient ook uit te gaan aan de
secretaresse van mevrouw Brugeling, mevrouw C. de Rijke en in een later stadium

mevrouw J. Pooters en aan de secretaresse van de afdeling Persvoorlichting,
mevrouw G.H.M. van den Berg, welke laatste, evenals in voorgaande jaren, de
uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden mede hielp uitvoeren terwijl zij

voorts het contactadres was voor de niet reguliere bezoeken aan het museum.
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STICHTING NEDERLANDS OMROEPMUSEUM

I
Staat van baten en lasten over 1983

Baten :

subsidies en schenkingen (1)

ƒ

ontvangen renten

5.041,49
ii

verkoop brochures (2)

Lasten :

45.500,—

400,50

honoraria (3)

ƒ

12.506,07

reis- en verblijfkosten (4)

ii

3.602,15

f

50.941,99

ƒ

22.771,81

ƒ

28.170,18

ƒ

70.214,59
28.170,18

2.030,-

rondleidingen (5)

brochures

h

3.614,96

contributies

ii

382,68

aankoop materiaal

ii

162,95

representatie

H

101,80

leges

H

58,50

-312,70

diversen

Voordelig saldo

Balans per 31 december 1983
Activa

ABN rek.crt.
ABN depositorek.
Postgiro
Baten tegoed (6)

Passiva
ƒ 34.285,23
" 65.000,—
"
314,18
" 15.362,63

Vermogen 1982
bij: voordelig saldo'83

ƒ

Museumbezit
Deelneming NOS
Vrienden 0mroepmuseum(7)
Verschuldigde kosten (8)
ƒ 114.962,04

ii

ii
it

ii

ƒ

98.384,77
P.M.
100,—
1.720,—
14.757,27

114.962,04
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TOELICHTING VAN DE PENNINGMEESTER

I
Staat van lasten en baten

(1) Bij de slotwijzigingen begroting 1983 kende het NOS-bestuur op
16 december 1983 een subsidie van ƒ 13.000,— toe aan het Omroepmuseum.
Dit bedrag is noodzakelijk voor bouwkundige voorzieningen ten behoeve van

de permanente expositie in het pand Melkpad 34.
Voor de realisatie van het registratie- en tentoonstellingsproject in samen

werking met de Reinwardt Academie te Leiden was een bedrag nodig van ƒ 60.000,—

(honorarium begeleiding, kosten stagiaires enz.).
Teneinde voor dit project financiële dekking te vinden heeft het bestuur een
beroep gedaan op de omroeporganisaties. Van die kant en van particuliere zijde

werden schenkingen, variërend in bedragen van ƒ 1.000,— tot ƒ 10.000,—
ontvangen tot een totaal van ƒ 32.500,—.
Op 11 januari 1984 zegde het bestuur van de Stichting Algemene Loterij Nederland

uit zijn fonds Bijzondere Projecten het resterende bedrag van ƒ 27.500,— toe.

Daarmee bleek de financiering van dit project, dat voortduurt tot medio 1984,

verzekerd. Een deel van dit project is gericht op de totstandkoming van een
permanente expositie. Voor de daarvoor noodzakelijke investeringen moet het

museum in 1984 uit eigen middelen putten dan wel aanvullende fondsen vinden.

(2) Ter gelegenheid van de opening van het museum aan het Melkpad werd een
brochure vervaardigd, die aan bezoekers ter verkoop wordt aangeboden.

(3) en (4) Uitgaven in verband met het "Reinwardt-project", (zie boven).

(5) Uitgaven verband houdend met het opzetten en instandhouden van een systeem,
waarbij bezoekers (groepen en individuële personen) kunnen worden ontvangen.

Het museum zelf beschikt nauwelijks over een vaste staf.

Balans
(6) Deze post betreft de nog niet ontvangen NOS-subsidie (ƒ 13.000,—)

en rente bankiers (ƒ 2.362,63).
(7) Deze post betreft een tussenrekening t.b.v. de stichting "Vrienden
Omroepmuseum", die op 2 december 1983 rechtspersoonlijkheid kreeg en in januari 1984
eigen bankrekeningen opende.

(8) Deze post betreft honoraria (ƒ 12.506,07), reis- en verblijfkosten stagiaires
(ƒ 1.281,—) rondleidingen (ƒ 657,50) en ontvangen reparatierekeningen (ƒ 312,70).
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VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET OMROEPMUSEUM

I
Op 2 december 1983 werd in Hilversum de akte gepasseerd houdende oprichting
van de Stichting Vrienden van het Nederlands Omroepmuseum.
Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding van het
Nederlands Omroepmuseum.

De stichting tracht haar doel onder meer door fondswerving te bereiken.

In het bestuur van de stichting hebben zitting genomen, de heer J. Bochove
als voorzitter, de heer J.W. Verbeek als vice-voorzitter en de heer C. Zwaan
als secretaris-penningmeester .

De Vrienden hebben het plan in het jaar 1984 met enkele fondswervende
activiteiten naar buiten te treden.
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TOT BESLUIT

I
Terugblikkend op het jaar 1983 blijkt dit een bijzonder vruchtbaar jaar te zijn
geweest waarbij het voor het eerst óok mogelijk werd op ruimere schaal voor het

voetlicht te treden. Verschillende evenementen en in het bijzonder de opening
van de tentoonstelling aan het pand aan het Melkpad 34 waren aanleiding voor
ruime
publiciteit (ook in "Van Gewest tot Gewest" werd op de televisie aandacht

besteed aan ons jonge museum) en de respons van de zendgemachtigden op het beroep
dat op hen werd gedaan om de activiteiten van het Reinwardt Academie mogelijk te
maken waren bemoedigend.

Voor ondergetekende, die meer dan 20 jaar de belangen van de geschiedschrijving
van de omroep heeft gepoogd te behartigen, speciale reden tot grote dankbaarheid

aan het slot van dit (zijn laatste) jaarverslag.

Hilversum, 21 maart 1984

G.H. van Beek, secretaris

