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1 Voorwoord
In het afgelopen jaar (2018) hebben wij weer een enorme hoeveelheid activiteiten kunnen
ontplooien. In dit jaarverslag doen wij daarvan verslag. De resultaten zijn ernaar. CRASH krijgt uit alle
uithoeken van de aarde steun- en dankbetuigingen voor het werk wat wij doen. Eens te meer is ook
in 2018 duidelijk geworden dat wij er echt toe doen en dat wij iets toevoegen aan de bewustwording
op het gebied van vrede. Wat vooral ook opvalt is de toename van het aantal school bezoeken aan
CRASH. Het is prachtig om te zien hoe heel jonge mensen zich verbazen en verwonderen over
waanzin van oorlog. Maar wij ontvangen ook veel ouderen die al dan niet uit eigen eerste hand
verhalen vertellen over hun ervaringen en emoties. In die zin is het ook in 2018 weer duidelijk
geworden dat CRASH een plaats heeft in de cultuurhistorie van de Haarlemmermeer.
Natuurlijk zijn er ook zorgen. Naast de min of meer gebruikelijke zorgen met betrekking tot een
betrouwbare financiële exploitatie van ons museum is er natuurlijk ook nog en vooral de discussie
over onze huisvesting. Het college van B&W van de Haarlemmermeer houdt vooralsnog vast aan
haar besluit het fort te restaureren en leeg op de markt te zetten om daar een sluitende exploitatie
mee te verkrijgen. Achterliggend doel lijkt te zijn het fort zinvol te gebruiken door er commerciële
partijen in te zetten. Voor CRASH betekent dat wij daardoor gedwongen zijn naar ruimte
alternatieven te zoeken. Daarbij moet worden vermeld dat de gemeente Haarlemmermeer serieus
meekijkt en mee doet om tot een waardige ruimte opvolging te koen. Het is aan CRASH toegezegd
dat CRASH pas zal verhuizen nadat een goede en langdurig te gebruiken locatie is gevonden.
Het belangrijkste alternatief wordt gevormd door de Boogaard Boerderij. Een jaar of 15 geleden door
CRASH al eens aangewezen als een goede plek om zich te huisvesten. Wij onderzoeken op dit
moment de haalbaarheid daarvan. Het betreft een circulair nieuwbouwproject waarin vele voordelen
zijn opgenomen. Maar het is ook juist om enige realisme naast dit idealisme te leggen: er zijn hoge
investeringen en exploitatiekosten mee gemoeid. Wij moeten tijdig vaststellen of CRASH die
verantwoordelijkheid ook kan waarmaken. Wij hopen dat het nieuwe college van B&W en de
gemeenteraad van de Haarlemmermeer ons spoedig duidelijkheid zal geven over de positie die zij
willen innemen met betrekking tot CRASH. Het blijft een groot deel van onze energie vragen.
Los van dit alles werkt CRASH ook aan haar organisatie. Er is goed nagedacht wat het betekenen zal
wanneer CRASH een zekere museale status zou willen hebben. Welke orde is dan van toepassing?
Daarnaast is het aantal vrijwilligers in 2018 toegenomen. Wij zijn daarbij ook erg blij dat ook een heel
jonge generatie zich heeft aangemeld om CRASH te willen ondersteunen. Dat is een van de mooie
dingen die ons overkomt. Alles bij elkaar gaan wij met passie en optimisme 2019 in. Veel leesplezier
met dit jaarverslag. En last but not least; ode aan onze vrijwilligers!
Peter de Raaf
Voorzitter
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2 Bestuur, dagelijkse staf en commissies
2.1 Bestuur
Het bestuur bestond tijdens het verslagjaar uit:
•
•
•
•
•

De heer Peter de Raaf
De heer Jan Springintveld
De heer Leslie van der Schaaff
De heer Hans Dijkkamp
De heer Raph de Wolf

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

2.1.1 Bestuurstaken:
De heer de Raaf is belast met de contacten met andere musea en met de overheden.
De heer Springintveld is belast met secretariaatstaken en contacten met soortgelijke instanties. Hij is
lid van de Commissie Red Ball Express en van het historisch Onderzoekteam, is daarnaast lid van de.
Hij verzorgt de PR en mediacontacten en beheert ook de Facebook-site.
De heer Van der Schaaff is belast met de financiële zaken. Hij is Eindredacteur van ons clubmagazine
‘Contrails’.
De heer Dijkkamp is algemeen bestuurslid, is ondersteunend museumcoördinator en Commissielid
Red Ball Express,
De heer de Wolf is algemeen bestuurslid, voert ook de controle over het Kasbeheer. Hij is daarnaast
lid van de Commissie Red Ball Express en van het Historisch Onderzoek Team.
Het bestuur krijgt ondersteuning van de vrijwilligers, die op hun beurt worden aangestuurd door een
Staf voor de dagelijkse werkzaamheden en de museumtaken.
De Staf overlegt regelmatig met het bestuur om de richting die het bestuur geeft uit te voeren.

2.2 Staf
In het jaar 2018 is een aantal taken anders ondergebracht. De samestelling van de staf is lopende het
jaar aangepast.De taakverdeling was:
•

•

Dick Weber
• Museum coördinatie
• Infocenter
• Archivaris en bibliothecaris
• Vertegenwoordiger in het Museumplatform namens CRASH
Ed Beekman
• Museumcoördinator
• Redactielid clubmagazine Contrails
• Exposities

Stichting Crash Research in Aviation Society Holland
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667 - e-mail: secretaris@crash40-45.nl
IBAN: NL72 INGB 0000 7364 09 - KvK 41225665
Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug

5 van 44

JAARVERSLAG 2018
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45
•

•

•

•

Rick Franke,
• Webmaster, beheert ook GoogleMaps en Instagram
• ICT-zaken
• Evenementencoördinatie
• Redactielid en productie Contrails
John Burger
• Evenementencoördinatie
• Catering
Herman van Golberdinge
• Algemene Ondersteuning
• Vrijwilligers coördinatie
• Exposities
Fokko De Haas
• Exposities

2.3 Teams
Binnen CRASH zijn de volgende teams actief. Deze teams zijn uitvoerende teams en dragen de
operatie van de Stichting en het museum.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evenementen
Catering
Museum en expositie
Archief – en bibliotheek
PR en media
Kascommissie
CRASH-promotiestand
Commissie ‘Red Ball Express’
Historisch Onderzoekteam
Huisfotograaf
ICT en Webmaster
Redactie clubmagazine Contrails
Redactie Facebook en andere Sociale media
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3 Agenda 2018
In het afgelopen jaar is een groot aantal activiteiten gepresenteerd in en om het museum.

3.1 Uitgevoerde activiteiten:
Datum/periode

Activiteit

•
•
•
•
•
•
•

Tot en met 28 April 2018
Van 12 mei t/m 25 augustus
Van 8 september t/m 28 februari 2019
13 januari:
24 februari:
17 en 18 februari:
3 maart:

•
•

10 maart:
24 maart:

•

4 mei:

•
•
•
•
•
•

5 mei:
26 en 27 mei:
8 en 9 september:
22 September:
Oktober:
Zaterdag 17 november:

Tijdelijke expositie: ‘Meer in de Stelling’
Tijdelijk expositie: ‘Bevrijding en Vergelding’
Tijdelijke expositie: ‘Onderdrukking en Verzet’
Nieuwjaarsreceptie CRASH
Lezing over de Stelling van Amsterdam
CRASH Radioweekend Wintereditie.
Spitfire dag met Verkoop 2e hands luchtvaart- en
WO2 boeken en vliegtuigmodellen.
Lezing over vliegtuigmotoren
Lezing ‘Target for Tonight’; over de belevenissen van
een bemanningslid van een bommenwerper
Dodenherdenking bij het ‘Missing Man Salute
’monument
Bevrijdingsdag
CRASH Radio Velddagen i.s.m. Surplus Radio Society
Open Monumentendag.
De ‘Red Ball Express’, nr. 17.
Gehele maand is Kindermaand;
2e hands luchtvaart/WO2 boeken en modellen

Naast bovenstaande agenda organiseert CRASH ook groepsbezoeken op aanvraag De bezoekers die
ons in groepsverband bezoeken lopen uiteen van scholen, Autoclubs, Verenigingen, familiedagen en
meer.
Daarnaast worden er per kwartaal vrijwilligersbijeenkomsten gehouden waarbij iedereen wordt
geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen en buiten CRASH, het museum en het Fort. Hier wordt
de actuele gang van zaken besproken zodat bestuur en operatie op elkaar wordt afgestemd. De
vrijwilligers hebben in deze bijeenkomsten een platform om ideeën te opperen en vragen te stellen.
De Staf vormt het directe contact tussen bestuur en vrijwilligers. In totaal zijn er zo’n 36 vrijwilligers.
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3.2

Groepsbezoeken

Wij bieden scholen en groepen de mogelijkheid om buiten onze gebruikelijk zaterdag, de reguliere
openingsdag, het museum te bezoeken. Dit jaar waren er 32 extra openstellingen, waarvan 18 voor
de groepen 8 van basisscholen. Daarbij varieerden de groepen van senioren, bedrijfs- of familie-uitjes
tot of clubs die hun jaarlijkse bijeenkomst bij ons houden. Ook zijn wij voor clubs en verenigingen
vaak de start van hun aanstaande seizoenactiviteiten of de afsluiting van het clubseizoen.
Datum/periode
1.
26 februari
2.
15 april
3.
17 april
4.
21 april
5.
24 april
6.
1 mei
7.
4 mei
8.
11 mei
9.
12 mei
10. 18 mei
11. 22 mei
12. 24 mei
13. 28 mei
14. 31 mei
15. 1 juni
16. 3 juni
17. 4 juni
18. 4 juni
19. 5 juni
20. 7 juni
21. 12 juni
22. 16 juni
23. 22 juni
24. 27 juni
25. 29 juni
26. 3 juli
27. 4 juli
28. 8 juli
29. 18 augustus
30. 25 augustus
31. 29 augustus
32. 15 september
33. 15 september
34. 19 oktober
35. 24 oktober
36. 25 oktober
37. 8 december
38. 22 december

Activiteit
Brandweer Sassenheim
Mw. Lücke Workshop
Basisschool Tabitha
Boekpresentatie De Jodenboerderij (Anna van den Bosch)
Basisschool Tweemaster
Bezoekers uit Noorwegen
Dodenherdenking bij het ‘Missing Man Salute ’monument
Basisschool Bommelstein
Solex vriendenclub de Kwakel en Kudelstaart
Basisschool Caleidoscoop
Basisschool Klavertje 4
Basisschool Klavertje 4
Basisschool Twickel
Basisschool Twickel
RK Basisschool de Oosteinder
Fam. G. Soetekouw
RK Basisschool de Oosteinder
Basisschool Klavertje 4
Basisschool Klavertje 4
Basisschool Klavertje 4
Basisschool Klavertje 4
Zangkoor Cum Eclesia
Basisschool Bommelstein
Basisschool Bommelstein
Basisschool Bommelstein
Basisschool Het Mozaïek
IVA Driebergen
BMW Klassieke Autoclub
De Maatschappij
IPMS kofferbakverkoop
Jong Rijkswaterstaat
Korps commandotroepen
Thomas van Aquino
Mw. van den Heuvel
Dhr. Valk
Lions Haarlemmermeer
Stichting Welzijn Bloemendaal
Dhr. Geene

Stichting Crash Research in Aviation Society Holland
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667 - e-mail: secretaris@crash40-45.nl
IBAN: NL72 INGB 0000 7364 09 - KvK 41225665
Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug

8 van 44

JAARVERSLAG 2018
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45
3.3 Educatie
3.3.1 Erfgoedleerlijn
Een belangrijke activiteit van CRASH is educatie. In is dat vooral van toepassing geweest op de
Basisscholen in Haarlemmermeer maar ook scholen van buiten Haarlemmermeer hebben ons weten
te vinden.

3.3.2 Schoolbezoeken
Wij mochten weer een groot aantal scholen ontvangen in ons museum, van zowel binnen- als buiten
de Haarlemmermeer. CRASH was ook weer actief binnen Pier K (voorheen Erfgoedleerlijn) voor
primair onderwijs.
Scholen die hun eigen programma rond het schoolthema Tweede Wereldoorlog kracht bijzetten
sluiten bij CRASH dit programma in direct contact met de historie. De maanden maart, april, mei zijn
de belangrijkste perioden waarin scholen ons museum bezoeken. Ook buiten deze maanden vinden
de school bezoeken plaats. De vrijwilligers ontvangen de scholen graag en met veel enthousiasme.
Onderstaande lijst de schoolbezoeken in
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

17 april
24 april
11 mei
18 mei
22 mei
24 mei
28 mei
31 mei
1 juni
4 juni
4 juni
5 juni
7 juni
12 juni
22 juni
27 juni
29 juni
3 juli

Basis school Tabitha
Basisschool Tweemaster
Basisschool Bommelstein
Basisschool Caleidoscoop
Basisschool Klavertje 4
Basisschool Klavertje 4
Basisschool Twickel
Basisschool Twickel
RK Basisschool de Oosteinder 7b
RK Basisschool de Oosteinder 7a
Basisschool Klavertje 4
Basisschool Klavertje 4
Basisschool Klavertje 4
Basisschool Klavertje 4
Basisschool Bommelstein
Basisschool Bommelstein
Basisschool Bommelstein
Basisschool Het Mozaïek

4 PR en Media
Ook in hebben de media CRASH kunnen vinden en andersom. De Media-aandacht vanuit de pers is
sterk gegroeid, mede door de uitingen in de pers over de dreigende verhuizing uit het fort bij
Aalsmeer. Daarnaast heeft CRASH veel aandacht gekregen voor de door ons georganiseerde
activiteiten. Deze zijn heel goed door de pers ontvangen en ook in de media gepubliceerd.
De PR is in uitgebreid. Naast het versturen van persberichten en het geven van interviews is CRASH
op locatie geweest om de missie van het museum uit te dragen en zo meer publiek te trekken.
Tevens is uitgebreid gebruik gemaakt van sociale media zoals Facebook en de in in gebruik genomen
Instagram en Google Maps accounts. Vooral Google Maps wordt vaak geraadpleegd.
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4.1 Aandacht in de media……voor CRASH
In hadden de media veel interesse voor CRASH, mede door de mogelijk gedwongen verhuizing. In het
hoofdstuk Pers is een lijst van de persuitingen opgenomen. Door op deze te klikken wordt het artikel
geopend.

4.2 Contrails
Viermaal per jaar verschijnt het clubmagazine Contrails, het blad voor donateurs en relaties van het
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40- ‘45 met daarin naast interessante artikelen ook
aankondigingen van de komende evenementen, lezingen en voorstellingen in en om het museum. In
Contrails wordt naderhand verslag gedaan van de activiteiten. Ook wordt de Contrails gebruikt voor
het Publiceren van historisch onderzoek, nieuwsfeiten en andere wetenswaardigheden. De Contrails
is een van de visitekaartjes van het museum.

4.3 Pers
Persberichten zijn verstuurd naar vele media, zoals de lokale, regionale en landelijke pers maar ook
naar radio en tv-zenders. De persberichten zijn in regelmatig geplaatst in de geschreven pers, maar
ook opgenomen in radio, tv of online uitzendingen (internetkanalen). Ook worden onze
nieuwsberichten, persberichten veelvuldig teruggevonden op het internet, op nieuwssites en op
doelgroepen gerichte recreatie- en uitgaanswebsites. Er zijn verschillende interviews gegeven aan
omroepen en media. RTV Noord-Holland bezocht ons museum en nam een item op over de
dreigende verhuizing.
Onderstaand een opsomming van de berichten in de pers over de verhuizing dieenige tijd dreigde
plaats te vinden.
Als u op de link klikt opent u het bericht
Actueel in de pers
GroenLinks wil museum CRASH in Fort bij Aalsmeer houden
Groen Links is niet tevreden met de antwoorden van het college op de vragen over de mogelijke
verhuizing van museum CRASH ’40-’45 uit het fort bij Aalsmeer
Reacties van Relaties en van het publiek
Reacties van het publiek
Formele reactie van de RAFA op onze verhuizing
Engeland 15-07-2018 – Reactie van de familie Lewis uit Engeland
Nieuw-Vennep 16 07 – Reactie van J. David Atkins (RAF)
In de politiek
D66 – gedwongen verhuizing crash museum
HAP -mogelijke verhuizing Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45
Video in de Pers
15-07-2018 NHnieuws Interview Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum~40-45
In de geschreven pers
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2-8-2018 HC – Museum Crash moet in Fort blijven
17-07-2018 Parool – Museum moet wijken vanwege verkoop
13-07-2018 Aalsmeer Vandaag – CRASH moet verkassen uit Fort bij Aalsmeer
13-07-2018 Witte Weekblad Aalsmeer – Crash Museum moet weg uit Fort Aalsmeer
13-07-2018 Rick FM – CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 moet weg uit Fort bij Aalsmeer
13-07-2018 Radio Aalsmeer – CRASH museum moet weg uit Fort bij Aalsmeer
12-07-2018 HC Nieuws – Crash Museum moet weg uit het Fort
12-07-2018 HC nieuws – Crash Museum moet weg uit Fort bij Aalsmeer
12-07-2018 MeerBode – Crash Museum moet weg uit Fort bij Aalsmeer
12-07-2018 Witte Weekblad Nieuw-Vennep – Crash moet weg uit fort
12-07-2018 Haarlems Dagblad – Gemeente Haarlemmermeer zou Crash weinig keus bieden –
Verzetsmuseum moet uit fort
11-07-2018 Meerradio – Crash moet verhuizen
11-07-2018 NH Nieuws – Dagen van CRASH in Fort bij Aalsmeer zijn geteld
11-07-2018 Headlines.nl – CRASH moet verhuizen10-07-2018 Traces of War – CRASH Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 moet weguit fort bij Aalsmeer
10-07-2018 – CRASH museum weguit ‘Fort bij Aalsmeer’

4.4 CRASH-nieuwsbrief
Onze vrijwilligers en donateurs ontvangen extra actuele informatie per email en blijven zo op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en van bestuurlijke besluiten. Onze donateurs ontvangen ook
onze persberichten als eerste.

4.5 CRASH-agenda
Onze agenda wordt voorafgaand aan het nieuwe jaar gepubliceerd. Gedurende het jaar kunnenzich
nieuwe activiteiten aandienen.

4.6 CRASH Website
De CRASH-website is begin op de schop gegaan. De site is geheel opnieuw opgebouwd en voldoet
aan de eisen van tijd. In het afgelopen jaar is na de eerste verschijning flink gewerkt aan het verder
uitbreiden van de informatie op de site. Zo zijn alle activiteiten zoals evenementen en lezingen in één
oogopslag te raadplegen. De in het verleden door CRASH uitgevoerde bergingen zijn ook te
raadplegen en te downloaden. Daarnaast is er een Engelstalige versie van de site beschikbaar, zij het
in beperktere omvang.
Sinds de nieuwe website op 7 april in gebruik is genomen wordt het aantal bezoekers en bezoeken
anoniem geregistreerd.
Het aantal unieke bezoekers is 5.487. Deze hebben totaal 8.061 keren de site bezocht. Tijdens die
bezoeken zijn 26.082 pagina’s bekeken. De gebruikers hebben gemiddeld 2:48 minuten op de site
doorgebracht.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de landen van waaruit de site is bezocht.
Land

Aantal
% Bezoekers
bezoekers
Nederland
4.325
78,49 %
Verenigde Staten
475
8,62 %
Duitsland
147
2,67 %
Verenigd Koninkrijk
100
1,81 %
België
75
1,36 %
Canada
65
1,18 %
Frankrijk
25
0,45 %
Finland
22
0,40 %
Spanje
17
0,31 %
India
17
0,31 %
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Van een deel van de bezoekers (2.342) is de leeftijd bekend. Ook dit gegeven is strikt anoniem
geregistreerd.
Leeftijd
Aantal
% Bezoekers
categorie Bezoekers
18 – 24
107
4,37 %
25 – 34
345
14,9 %
35 – 44
397
16,35 %
45 – 54
571
23,32 %
55 – 64
549
22,42 %
65 +
480
19,60 %
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Ook het geslacht van een deel van de bezoekers is anoniem bekend.
Geslacht aantal
%
Man
1537 63,83 %
Vrouw
871
36,17%
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4.7 Sociale media
Alle hieronder genoemde sociale media worden gebruikt om de bij CRASH geplande activiteiten aan
te kondigen en daarvan vervolgens verslag te doen. De sociale media zijn voor CRASH een directe
manier van informatieverspreiding, waarbij ook op de actualiteit kan worden ingespeeld en
nieuwsberichten snel onder de aandacht worden gebracht.

4.7.1 Facebook
Alle evenementen worden op onze facebookpagina aangekondigd. Vanuit die pagina wordt
informatie uitgewisseld met binnen -en buitenland. Facebook is een belangrijk middel gebleken voor
het verspreiden van informatie maar ook voor contacten en informatie uitwisseling.
Onze Facebook site is in in totaal door 84.681 bezoeker bekeken
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de landen van waaruit de Facebook site is bezocht.
Land
Nederland
België
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Canada
Ovorige

% Bezoekers
78,49 %
1,36 %
1,81 %
8,62 %
1,18 %
8,54 %
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Van een deel van de bezoekers is de leeftijd bekend. Ook dit gegeven is strikt anoniem
geregistreerd.
Leeftijd
% Bezoekers
categorie
Man Vrouw
18 – 24
7%
6%
25 – 34
8%
7%
35 – 44
10%
4%
45 – 54
18%
7%
55 – 64
12%
8%
65 +
9%
4%
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Ook het geslacht van een deel van de bezoekers is anoniem bekend.
Geslacht
%
Man
66 %
Vrouw
34 %

4.7.2 Instagram
In de loop van is een Instagram account geopend waarop vooral grafisch wordt gepubliceerd. De
foto’s vertellen het verhaal aangevuld met een korte tekst. Het aantal volgers groeit gestaag.
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4.7.3 Google Maps
In is CRASH geregistreerd als locatie op Google Maps en ingezet als bron van informatie voor het
publiek. Dit medium is vaak gebruikt om ‘eens te kijken wat er in de buurt te doen is’. Het aantal
bezoekers is boven verwachting geweest. Uiteraard is CRASH hiermee zeer content.
In GoogleMaps zijn 48 reviews geplaatst. De totaal score is 4,5 uit 5. Wij zijn tevreden met deze score
maar streven natuurlijk naar een hogere score. Voor de inhoudelijke reviews verwijzen wij naar
hoofdstuk 9 Wat zeggen bezoekers over het museum.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezoekers op onze Google Maps omgeving
Categorie
Totaal aantal zoekopdrachten

Beschrijving
Het aantal keer dat klanten deze vermelding hebben
gevonden door te zoeken via Google Zoeken of Maps

Aantal
35.707

Directe zoekopdrachten

Het aantal keer dat klanten deze vermelding hebben
gevonden door te zoeken naar de bedrijfsnaam of het
adres op Google Zoeken of Maps

18.411

Indirecte zoekopdrachten

Het aantal keer dat klanten deze vermelding hebben
gevonden door te zoeken op basis van categorie,
product of service via Google Zoeken of Maps

17.296

Totaal aantal weergaven

Het aantal keer dat deze vermelding is bekeken op
Google Zoeken of Maps
Het aantal keer dat deze vermelding is bekeken op
Google Zoeken
Het aantal keer dat deze vermelding is bekeken op
Google Maps
Het aantal keer dat klanten actie hebben ondernomen
naar aanleiding van deze vermelding op Google Zoeken
of Maps

137.310

Websitebezoeken

Het aantal keer dat klanten de website hebben bezocht
via deze vermelding

2.062

Routebeschrijvingen

Het aantal keer dat klanten een routebeschrijving
hebben opgevraagd via deze vermelding

Telefoongesprekken

Het aantal keer dat klanten het bedrijf hebben gebeld
via deze vermelding

Zoekresultaatweergaven
Maps-weergaven
Totaal aantal acties

18.805
118.505
.2775

697
16

4.7.4 Tripadvisor
Op Tripadvisor zijn recensies geplaatst. De totaal score is 5.0 uit 5. Wij zijn tevreden met deze score.
Er zijn 5 “excellent” recensies en 1 “very good” recensie. Voor de inhoudelijke reviews verwijzen wij
naar hoofdstuk 9 Wat zeggen bezoekers over het museum.
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5 CRASH van maand tot maand
De deuren van het museum waren het gehele jaar elke zaterdag open tussen 11.00 en 16.00 uur.
Daarnaast is het museum open op afspraak voor groepen en scholen. Bij evenementen zoals het
radioweekend, museumweekend of open monumentendagen is het museum tevens geopend op
zondag.

5.1 Januari
13 januari - Nieuwjaarsreceptie CRASH
Op deze dag is de jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie van CRASH gehouden. Zoals iedere jaar is
deze receptie zeer goed bezocht. In een presentatie van onze voorzitter Peter de Raaf is
teruggekeken op 2017 maar vooral vooruitgekeken naar, een spannend jaar noemde hij het.

5.2 Februari
24 februari - Lezing over de Stelling van Amsterdam
Dhr. René Ros van de Stelling van Amsterdam
hield een boeiende presentatie over de
Stelling van Amsterdam. In ons museum, dat
gevestigd is in een fort van de Stelling van
Amsterdam.

Figuur 1 Foto: Peter de Raaf

17 en 18 februari - CRASH Radioweekend Wintereditie
Zoals ieder jaar was het radioweekend ook dit
jaar weer een succesvol evenement

26 februari - Brandweer Sassenheim
De Brandweer Sassenheim heeft ons museum bezocht. De reacties waren zeer positief
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5.3 Maart
3 maart - Spitfire dag met Verkoop 2e hands luchtvaart- en WO2 boeken en vliegtuigmodellen.
Zoals ieder jaar is er een dag gehouden waarin de Spitfire
die in ons museum te bewonderen is centraal staat. Ook
deze dag was weer zeer drukbezocht en mag succesvol
worden genoemd.

10 maart - Lezing over vliegtuigmotoren
Onze vrijwilliger Hans Walrecht hield een interessante
lezing over de verschillende types vliegtuigmotoren.
Bezoekers konden aansluitend de door onze donateur
Henk Verhoef van Meccano vervaardigde motor modellen
bewonderen. Deze modellen bewegen, waarmee de
werking aanschouwelijk was.

24 maart - Lezing ‘Target for Tonight’
De ervaringen van een thans 96-jarige Britse Royal Air
Force veteraan vormen de basis voor deze lezing. Hij
volbracht 22 missies, dropte voedsel boven bezet
Nederland en voerde repatriëringsvluchten uit. De
legendarische Britse Lancaster bommenwerper speelde
daarin de hoofdrol.

25 maart - CRASH is bij de Keep Them Rolling beurs in Gorinchem
CRASH was met een aantal vrijwilligers aanwijzig op de
KTR-beurs om het museum te promoten en onze boeken
en modellen te verkopen.
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7 april - De nieuwe website van CRASH gaat live
De website is geheel opnieuw opgezet en vormgegeven om de
bezoekers van onze site op een aantrekkelijke wijze van
informatie te voorzien.

5.4 April
4 mei - Dodenherdenking bij het ‘Missing Man Salute ’monument bij het CRASH-museum
Voorafgaand aan de
plechtigheid op 4 mei werden
wij bezocht door een heel
aantal voertuigen van het
Nederlands Transport Museum.
De berijders kwamen bij CRASH
de dodenherdenking
meemaken.
Figuur 3 NTM delegatie

Ook kregen wij bezoek van de
broers John en Michael Lewis
die hun vader kwamen
herdenken en meteen een
bezoek aan ons museum
brachten.

Figuur 2
Kranslegging door Dhr Atkins ( RAFA)

Figuur 4 John en Michael Lewis

5 mei – Bevrijdingsdag Bij CRASH
Op 5 mei werd in het museum de bevrijding gevierd door een
groot aantal bezoekers, samen met de vrijwilligers van CRASH.
Figuur 5 ‘Missing Man Salute ’monument
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5 mei – Bevrijdingsdag In Wageningen
Een aantal vrijwilligers van CRASH waren aanwijzig bij
het Foulkes festival in Wageningen om het museum
te promoten en onze boeken en modellen te
verkopen.

14 april Lezing tussen hemel en Aarde`
Het CRASH Luchtoorlog -en Verzetsmuseum ’40-’45
had de primeur van de lezing ‘Tussen hemel en
Aarde’ over een dag in het leven van een
Amerikaanse bommenwerperbemanning in de
Tweede Wereldoorlog.
De presentatie is verzorgd door Erwin de Mooij. Hij
vertelde over de dag van een bombardementsmissie
die begint in de vroege ochtenduren wanneer de
bemanning wordt gewekt en eindigt in volledige
uitrusting. Van ondergoed naar flight gear. Over de
kleding, die wordt getoond, wordt uitleg gegeven en
gaande de lezing ook over andere voorwerpen.
15 april - Mw. Lücke Workshop
Crash verhuurt ook regelmatig ruimte voor privé bijeenkomsten.
21 april– Boekpresentatie Anna van den Bosch
Onder grote belangstelling vond op zaterdag 21
april jl. in ons museum de officiële presentatie
plaats van het boekje ‘De Jodenboerderij’
geschreven en samengesteld door Annie van den
Bosch.
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5.5 Mei
1 mei - Bezoekers uit Noorwegen
Noorse luchtvaarthistorici bezochten Crash op 1
mei. Het gezelschap telde 3 Noren en een
Nederlander (Rob Mulder). Rob is auteur van
luchtvaartboeken, o.a. over de ELTAluchtvaarttentoonstelling in 1919. De Noren zijn
luchtvaart historici. Een van hen is Cato
Guhnfeldt. Hij verdiept zich in de Tweede
Wereldoorlog en houdt zich vooral bezig met de
rol die de Noren daarin hebben gespeeld.

2 mei Mosche Gaaton op bezoek bij Crash
Op 2 mei j.l. was Mosche Gaaton bij Crash op bezoek. Hij heeft het
museum met een gezelschap bezocht. Het was een aangenaam
weerzien. Voor een aantal van zijn gasten was het de eerste keer dat zij
CRASH hebben bezocht. Mosche zat in de oorlog ondergedoken op de
Bogaard boerderij. Hij was een van de kinderen was die ontsnapte aan
de grote razzia in oktober 1943.

12 mei– Opening expositie “Bevrijding en Vergelding
Op 12 mei is de expositie: Bevrijding en
Vergelding onder ruime belangstelling
geopend na een muzikale introductie door
Mandy Sleijpen. De heer Kluis (Wethouder van
de Gemeente Aalsmeer) heeft in bijzijn van de
heer Borgman (voormalig wethouder van de
Gemeente Aalsmeer) de opening verricht
onder toeziend oog van de heer Porsius. De
heer Borgman stamt uit een Aalsmeers
verzetsgezin.
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16 mei - Solex vriendenclub de Kwakel en Kudelstaart
Een groep Solex rijders bracht een bezoek aan het museum, een mooie combinatie van een
hobbyclub en ons museum.
19 mei – Eenmalige filmvoorstelling “De oorlog in Aalsmeer
Na een korte introductie is een film over de
herinneringen van Nico Borgman aan de oorlog in
Aalsmeer eenmalig vertoond. Nico Borgman voert ons
vanuit zijn herinnering mee langs locaties in Aalsmeer
die in de Tweede Wereldoorlog belangrijk waarin
binnen het verzet. De heer Borgman stamt uit een
verzetsgezin. Zijn ouderlijk huis was een doorgangshuis
voor joodse vluchtelingen.

26 en 27 mei - CRASH Radio Veld dagen in samenwerking met de Surplus Radio Society
Tijdens dit eekend is er geprobeerd om met militaire
apparatuur uit de Tweede Wereldoorlog
radioverbindingen te leggen met radioamateurs in
Nederland en de rest van de wereld.
Deze verbindingen zijn gemaakt vanaf een locatie op
zowel de parkeerplaats voor het museum alsook in de
speciale radiokamer van het museum. Op de
parkeerplaats hebben radioamateurs vanuit hun tenten
of mobiele units met radio’s uit zowel de Tweede
Wereldoorlog als de periode hierna gewerkt. In de
radiokamer was de collectie van het museum te bezichtigen bestaande uit zowel radio’s uit gecrashte
vliegtuigen evenals nog intacte en werkende radio’s uit de Tweede Wereldoorlog.

5.6 Juni
3 juni - Fam. G. Soetekouw
Deze familie combineerde hun familiedag met een bezoek aan het museum
9 juni Lezing over DC 3 Dakota en een demonstratie van een Meccano model van de DC3
De lezing en demonstraite was drukbezocht en heel
informatief.
16 juni - Zangkoor Cum Eclesia
Ook een zangkoor heeft de wegnaar ons museum
gevonden voor een verenigingsuitje
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5.7 Juli
$ juli – IVA Driebergen
IVA Driebergen heeft dit jaar het afdelingsuitje van de
technische docenten bij CRASH georganiseerd. Na een
enthousiaste reactie op het bezoek is de intentie
afgesproken te onderzoeken hoe IVA en CRASH elkaar kunnen versterken en aanvullen.
8 juli - BMW Klassieke Autoclub
De dag begon bij CRASH met een besloten bijeenkomst van
de BMW klassieke autoclub. De club vertrok om ca 11:00
uur na een bezoek aan het CRASH museum vanaf het fort
terrein voor een club rit door Midden Nederland.

5.8 Augustus
18 augustus - De Maatschappij
De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en
Handel, kortweg De Maatschappij, is hét onafhankelijke
netwerk voor ondernemende mensen uit overheid,
bedrijven en kennisinstellingen. Van zzp’er tot wethouder,
van directeur tot docent. Een delegatie van deze stichting heeft haar netwerkbijeenkomst in het
museum gecombineerd met een bezoek aan het museum. Zij hebben toegezegd terug te komen voor
een vervolg bezoek.
25 augustus IPMS kofferbakverkoop
IPMS, dé Plastic Modelbouwclub van Nederland, Regio Noord-Holland heeft 25
augustus de traditionele zomerbijeenkomst ‘De Start’ met een
kofferbakverkoop van plastic modelbouwdozen en modellen bij het CRASH
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 gehouden. Ondanks het natte weer
werd de markt druk bezocht.

29 augustus - Jong Rijkswaterstaat
Aansluitend aan een training bij onze mede Fortgebruiker
heeft een aantal jonge medewerkers van rijswaterstaat
het museum onder begeleiding bezocht. Ook deze keer
waren bezoekers enthousiast over de persoonlijke stijl
die de vrijwilliger hebben.
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5.9 September
8 september– De nieuwe expositie “Verzet”.
Op 8 september is de tijdelijke expositie ‘Verzet’
onder ruime belangstelling geopend door onze
Voorzitter Peter de Raaf. Dit moment viel samen met
de eerste dag van de jaarlijkse monumentendagen
waarbij alle monumenten in Nederland gratis
toegankelijk zijn voor publiek.

8 en 9 september - Open Monumentendagen
Op zaterdag en zondag was het museum gratis toegankelijk voor
bezoekers in het kader van de Open monumentendagen

15 september - Korps commandotroepen
De vereniging voor oud commando’s heeft ons bezocht en tegelijk een netwerkbijeenkomst
gehouden
15 september - Thomas van Aquino
Oud leerkrachten hebben in het museum hun reünie gehouden gecombineerd met een bezoek aan
het museum
22 September - De ‘Red Ball Express’, editie nr. 17. De historische rondrit met WO2 voertuigen
Er is dit jaar een bijzonder programma samengesteld met
twee tussenstops, één op de Erebegraafplaats in
Bloemendaal, waar 378 verzetsstrijders uit WO2 liggen
begraven en de tweede stop met ‘static display’ op het
Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp. Dit plein is
vernoemd naar de voormalig leider van het verzet in de
Haarlemmermeer in WO2 en later de Burgemeester van
Haarlemmermeer. Hier volgde een bloemlegging bij het
Verzetsmonument. Er deden 57 voertuigen mee.

5.10 Oktober
Oktober - Gehele maand is Kindermaand
In oktober hebben alle kinderen die CRASH bezochten het museum gratis bezocht.
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19 oktober - Mw. van den Heuvel
Na haar werkzame leven is het basisonderwijs heeft Mw. Van den euvel haar afscheid in het
museum gevierd gecombineerd meet een rondleiding.
24 oktober - Dhr. Valk
Het privé Groepsbezoek van Dhr Valk was zeer geslaagd
25 oktober - Lions Haarlemmermeer
De Lions Club Haarlemmermeer heeft haar
netwerkbijeenkomst bij CRASH gehouden. De Sfeer van
ons museum droeg in hoge mate bij aan het succes van
de bijeenkomst. Uiteraard zijn de Lions rondgeleid. Een
aantal van de deelnemers heeft ons museum enige
weken later opnieuw bezocht met nieuw bezoekers..

27 oktober – Lezing over het verzetswerk en de onderduik van Harry en Sieny Cohen
Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 in
het Fort bij Aalsmeer organiseerde in het kader van ‘Het
jaar van Verzet’ uur een lezing over het verzetswerk en
de onderduik van Harry en Sieny Cohen. Voor een volle
zaal presenteerde Esther Shaya haar boek “Harry &
Sieny Overleven in Verzet en Liefde”.

5.11 November
In november zijn er geen bijziendere activiteiten ontwikkeld

5.12 December
8 december - Stichting Welzijn Bloemendaal
De bezoekers hebben zich zeer geïnteresseerd
getoond tijdens de rondleiding door het museum en
komen graag nog eens.

22 december - Dhr. Geene
Ook verjaardagen worden bij ons gevierd in combinatie met een rondgang door het museum, een
volgens de gasten een zeer geslaagde bijeenkomst.
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6 In- en om het museum
6.1 Inrichting
De museum inrichting en de indeling van de expositie is door het jaar heen aangepast en verbeterd.
De expositie is voorzien van een door niet Nederlandstaligen zeer gewaardeerde Engelstalige uitleg.
Hoewel wij eraan hechten persoonlijk met bezoekers rond te gaan geeft de uitleg bij de
geexposeerde items de bezoekers de gelegenheid zelf op ontdekking door ons oorlogsverleden te
gaan. De indeling van de ruimten laat ons niet de ruimte om de expositie thematisch neer te zetten.
Desondanks zijn wij dit jaar begonnen om de expositie zoveel mogelijk thematisch te exposeren. De
hoofdthema’s zijn: de Meidagen 1940, Het luchtoffensief over Nederland, Verzet en Onderduiken,
Communicatie in WO2 en de radiaalmotoren/Spitfire.
De kantine is omgedoopt tot Café “de Mess”. De kapstokken die in de Mess stonden zijn verplaatst
naar een garderoberuimte zodat er ruimte is ontstaan voor een vitrine tegenover de ontvangst. In
die vitrine zijn alle nieuwe boeken getoond en alle relevante folders

6.2 Groepsbezoeken
Het museum is vanuit alle hoeken van het land bezocht. Veel groepen vonden de wegnaar CRASH
voor een combinatie van een bijeenkomst met een begeleid bezoek aan het museum. Deze
combinatie heeft de groepen een leerzame en informatieve en vaak verrassende dag bezorgd. Menig
bezoeker was onder de indruk van de collectie die ons museum herbergt en de verhalen die daarbij
worden verteld. Het museum wordt ook vaak bezocht door families die een band met een verhaal uit
het museum hebben of die familiedagen bij CRASH organiseren. Ook wordt het fort vaak aangedaan
door organisaties die een fiets-, bromfiets- of autotocht organiseren. Deze groepen varieerden van
een tiental tot zelfs 40 bezoekers in een 1,5 tot 4 uur durend bezoek.

6.3 Lezingen en evenementen
In is een aantal lezingen en voordrachten gegeven. Daarnaast is een aantal evenementen
georganiseerd. Onderstaand vindt u een overzicht van deze activiteiten en het aantal bezoekers.
Activiteit
Aantal bezoekers
BMW Klassieke Autoclub
103
Boekpresentatie Jodenboerderij
54
Crash Radioweekend
54
IPMS-Modelbouwers
109
Lezing Lancaster
15
Lezing Stelling Van Amsterdam
43
Lezing Tussen Hemel En Aarde
40
Lezing Vliegtuigmotoren
49
Monumentenweekend
123
Nieuwjaarsbijeenkomst
37
Opening Expositie Bevrijding En Vergelding
35
Red Ball Express
153
Spitfiredag
48
Video Aalsmeer In De Oorlog
30
Winter Radio Weekend
50
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6.4 CRASH Promotie stand
In maart en oktober waren wij wederom aanwezig op de Keep Them Rolling Beurs in Gorinchem en
op 5 mei bij de Bevrijdingsfeesten in Wageningen. Wij zijn daar inmiddels een vast onderdeel van de
beurs en de activiteiten.

6.5 Museumplatform
De vergadering van het Museumplatform in de Haarlemmermeer werd ook dit jaar bijgewoond door
vertegenwoordigers van CRASH.

6.6 Samenwerking
De Stichting CRASH werkt samen met de Stichting Aircraft Recovery Group die in het Fort bij Veldhuis
in Heemskerk ook een luchtoorlog museum beheert. Deze stichting heeft dezelfde doelstellingen als
CRASH.
De banden met Royal Airforce Association (RAFA) Amsterdam Branche zijn aangehaald en
gesprekken hebben plaats gevonden om elkaar te ondersteunen en versterken in de doelstelling. De
RAFA is o.a. aanwezig bij de Dodenherdenking op 4 mei bij het Missing Man Salute Monument op ons
museumterrein, dat door CRASH wordt georganiseerd.

6.7 Historisch Onderzoek
De basis en grondbeginselen van CRASH zijn het onderzoek naar vliegtuigcrashes in de Tweede
Wereldoorlog. In Nederland en de kustwateren ziijn zo ‘n 7500 crash gevallen bekend, waarvan 750
in de Randstand. Vanaf 1987 is menig historische onderzoek afgerond, zowel in theoretisch opzicht,
maar ook door de berging van wrakrestanten. Dit betrof soms kleine delen maar vaak ook grotere
vliegtuigwrak delen. Publicaties en displays in het museum tonen resultaten van het verhaal achter
het wrak en veelal ook het drama dat zich heeft afgespeeld. De opgedane kennis uit die onderzoeken
biedt ons de gelegenheid om de namen en de gezichten bij de namen te tonen van de mannen die
hun leven gaven voor onze vrijheid, of ternauwernood hieraan ontsnapte.
Dit jaar hebben wij op vele vragen uit binnen -en buitenland een antwoord kunnen geven of hebben
met onze bijdrage lopende onderzoeken ondersteund. Veldonderzoeken hebben niet plaats
gevonden.
Wij hebben ook lopende contacten met het bedrijf T& A. Survey and Consult uit Amsterdam waarbij
regelmatig een beroep wordt gedaan op onze kennis en expertise voor diverse onderzoeken die door
hen worden verricht in opdracht van diverse instanties.

6.8 CRASH Infocenter
Het kenniscentrum van CRASH verzamelt en beheert informatie over de bezetting, de luchtoorlog en
het verzet in de tweede wereldoorlog in de regio, ter ondersteuning van publicaties en historisch
onderzoek. De informatie en documentatie breidt zich telkens uit en wordt verder geregistreerd en
geinventariseerd.
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6.9 De bibliotheek
De uitbreidingsmogelijkheid is beperkt daar de ruimten die ons ter beschikking staan onvoldoende te
conditioneren zijn. Hierdoor zijn wij, gedwongen, slechts alleen unieke boekwerken toe te voegen.
Voor historisch materiaal is hier natuurlijk een uitzondering, want wij willen al wat ons wordt
aangeboden of eerder is verkregen bewaren en beheren als historisch cultureel erfgoed.
De verkoop van tweedehands boeken is een lopende activiteit, waarbij wij tweemaal per jaar
speciale verkoopdagen voor deze boeken organiseren. Deze worden aangeboden samen met
‘overtollige’ kleine plastic modelvliegtuigen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het museum.

6.10 Archief
Het documentatie archief (audiovisueel, authentiek en overige) is geheel geregistreerd. Het
ruimtebeslag door niet authentieke documenten met historische informatie is niet verder gegroeid
door verdere opname in het digitaal archief.

6.11 Collectie
Alle collectie items in vitrines zijn geregistreerd. Drie depots met museummateriaal zijn binnen de
museummuren inmiddels gerealiseerd en ingericht. Ook deze items worden geregistreerd in de
collectiecatalogus. Deze collecties zijn overgaan in de speciaal door ons museum opgerichte stichting
Collectiebeheer CRASH.

6.12 Schenkingen
De vele schenkingen vinden deels hun wegin onze depots, het archief of de bibliotheek, maar
worden ook direct als uitbreiding van de huidige exposities gebruikt en zijn zo direct zichtbaar voor
de bezoekers. Als zichtbaar effect van het belang dat wij aan de ontvangen schenkingen hechten
worden de recente aanwinsten in een vitrine bij de ingang getoond. Hiermee toont CRASH dat onze
rol als beheerder van cultureel historisch erfgoed zeer serieus wordt genomen. Wij hopen hiermee
bezoekers e.a. te bewegen om materiaal uit de Tweede Wereldoorlog bij CRASH onder te brengen en
hiermee centraal te bewaren en veilig te stellen voor toekomstige generaties.
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7 Bezoekersaantallen
In hebben wij 2.665 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is een stijging van 418 bezoekers ten
opzichte van 2017. Dat is een stijging van 18 % is bezoekersaantallen.

7.1 Bezoekers naar categorie
Wat opvalt is dat het aantal basisschoolleerlingen dat ons museum bezocht heeft ca 17% van het
totaal bezoekersaantal bedraagt.

7.2 Bezoekers door de Jaren heen
Zoals in onderstaande tabel te zien is, is er een opgaande lijn ingezet vanaf de dip in 2016.

Stichting Crash Research in Aviation Society Holland
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667 - e-mail: secretaris@crash40-45.nl
IBAN: NL72 INGB 0000 7364 09 - KvK 41225665
Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug

31 van 44

JAARVERSLAG 2018
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45

Wij kijken terug op een intensief jaar waarbij de vele evenementen, lezingen en de twee tijdelijke
exposities een stabiele stroom bezoekers naar ons museum heeft getrokken, zowel uit binnen – als
buitenland. Het is goed te constateren dat ook de jeugd en scholen, binnen en buiten de
Haarlemmermeer ons bezoeken. Het museum bereikt vele doelgroepen en lagen van onze
samenleving. Dit is uit de reacties van de bezoekers op Facebook, in ons gastenboek, op Tripadvisor
en op Google Maps te herleiden. Zie hoofdstuk 9.
Veel evenementen trekken bezoekers die gratis naar binnen mogen, bijvoorbeeld tijdens de Open
Monumentendag of het Nationaal Museumweekend. Anderzijds hebben wij activiteiten die deels
buiten het museum plaatsvinden en veel publiek trekken. Die mensen bezoeken niet altijd ook het
museum en zijn hierdoor niet in het overzicht opgenomen.
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8 Wat zeggen bezoekers over het museum en de vrijwilligers?
De namen van de bezoekers die een reactie hebben achtergelaten zijn om privacy redenen
geanonimiseerd.

8.1 Google Maps
Een aantal recensies.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Very nice museum on WW2 artifacts. Housed in a 19th UNESCO-listed fortress. Easy parking.
Suitable for kids. Check opening hours, generally Saturday afternoon.
Een zeer interessant museum. Wordt veel duidelijk over de luchtoorlog in de 2e WO in de
omgeving Schiphol en het verzet.
Initially, the expectations weren't super high. For an entry price of 3,50 euros, I expected a
museum that'd be nice, but not that big. Boy, was I ever wrong. This is not a huge museum like
the art museums, but it is not small. With a number of rooms, there is more than enough to see.
We had a guide that showed us everything, including stories. He was so incredibly passionate and
so much of their stuff has a detailed story with a known background; given by people, recovered
by them, sometimes in beautiful coincidences. We spent around 3 hours in the museum, all the
time with the guide, and still didn't get to see the full-size Spitfire replica they have. It was great,
and hearing the stories behind all the debris, parts, pieces of insignias, clothing and much more,
is very touching. This museum really keeps the memories alive in a great way.
Was erg interessant en de vrijwilligers erg vriendelijk
Fraai museum, zeker de moeite waard!
Erg interessant en goed om te weten wat zich gedurende de oorlog daar heeft afgespeeld.
Nice and unique, though necessarily limited, collection of polder war artifacts. Go to the radio
room!
Thank you for your reaction. We would very much like to expand but our options are limited. The
Radio room really is unique.
Mooi stuk geschiedenis
Prachtig museum, super rondleiding!
Goede uitleg over de zwartste periode in onze geschiedenis.
Wat een vriendelijke mensen. Bereid om de verhalen van het verzet te vertellen. Een aanrader
om eens binnen te kijken.
Nice little WW2 museum hidden away in an old defense fort near Aalsmeer. Its only open in the
weekends or Wednesday with special notice. If you are interested in the local WW2 heritage and
air war defense history its mandatory visit. For more info check out the new CRASH website.

8.2 Tripadvisor
Een aantal recensies:
een leerzaam maar ook leuk bezoek
'n bezoek met of zonder kinderen de moeite meer dan waard ! Het museum wordt gerund door
vrijwilligers die met veel passie en kunde een zeer persoonlijke rondleiding geven door een zeer
uitgebreid bunker stelsel die deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam
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Een aanrader. Opdat wij niet vergeten welk offer voor onze vrijheid is gegeven!
Begin maart naar dit museum geweest. Juist voor die dag gekozen in verband met een lezing over
vliegtuigmotoren en hun ontwikkelingen gedurende de Tweede Wereld oorlog. Een warm onthaal
door de vriendelijke en zeer informatieve vrijwilligers. Er is veel kennis bij de vrijwilligers en de
verhalen uit het leven van die tijd maakt het laagdrempelig.
Met een jeugd in Badhoevedorp en daarbij Schiphol altijd in de "achtertuin", een zeer interessante
en tot de verbeelding sprekende tentoonstelling over de regio Haarlemmermeer in oorlogstijd.
Wanneer je leest over de technieken die men ter beschikking had, je hoort van de vrijwilligers de
verhalen en je realiseert je weer eens heel goed weke risico's de veelal jonge geallieerden voor onze
vrijheid namen.......dan wordt je weer eens heel duidelijk met beide benen op de grond gezet en
besef je dat leven in vrijheid beslist niet vanzelfsprekend is.
Met intense dankbaarheid aan onze bevrijders en dank aan de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk
maken en in stand houden. Opdat wij nooit vergeten!
Heel warme ontvangst
Samen met Moshe Grootkerk/ Gaaton,
zijn zoon en kleindochter geweest in het
Crash Museum. De hele geschiedenis van
de onderduikadressen in Aalsmeer waar
Moshe in de oorlog geweest was, met
foto’s en maquettes werd levendig
verteld. Een echte verrijking van het
verhaal wat ik vaak van mijn pleeg oom
gehoord heb. Op de foto is het de kleine
jongen en het krantenartikel zijn verhaal.
Wat een enthousiaste vrijwilligers werken
er, sommigen al meer dan 30 jaar. Ik voel
me dankbaar voor hun inzet, kennis en
hoop dat dit museum ook in de toekomst
veel bezocht gaat worden en kan blijven
bestaan!
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8.3 Tevredenheidsonderzoek
Hoe bezoekers ons museum ervaren is een belangrijke graadmeter voor onze bedrijfsvoering. Wij
vragen onze bezoekers een enquete in te vulllen. In hebben wij 66 formulieren ontvangen waarvan
56 op papier en 10 on-line zijn ingevuld.

8.3.1 Beoordeling
Vraag
Vriendelijkheid vrijwilligers
Vragen naar tevredenheid beantwoord
Tevredenheid
Aanbevelen?
Opmerkingen

Beoordeling
Goed
Ja
N.v.t.
Zeer
Redelijk
Ja
Nee
Ja

Percentage
100%
85%
15%
98%
2%
100%
74%
26%

Wij zijn zeer tevreden met het bereikte resultaat. Uiteraard worden de opmerkingen ter harte
genomen en zullen deze worden gebruikt als input voor de verbeteringen in het komende jaar.

8.3.2 Verdeling naar leeftijd
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8.3.3 Hoe kent u Crash?

In 2 enquetes is aangegeven dat de bezoekers ons op het spoor zijn gekomen via de Kieswijzer voor
de Gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe Gemeente Haarlemmermeer.

8.3.4 Opmerkingen in de Enquete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Opmerkingen:
Proberen scholen te enthousiasmeren
Informatief museum
Prachtig museum, persoonlijk leed komt meer naar voren dan Overloon, Bastogne
Op sommige plekken wat meer verlichting
Wij komen zeker terug
Heel bijzonder allemaal
Fijne rondleiding
Dit moet blijven!
Derde bezoek met een klas, maar iedere keer leer ik weer bij
Genoten van de ongelofelijke gastvrijheid en de zeer kundige uitleg
Het meer levend maken
Locatie past bij museum (diverse keren)
Geweldige sfeer, deskundige medewerkers
Grijze letters op website slecht leesbaar, missen flightsimulator
Rondleiding was perfect en zeer duidelijk
Wij komen terug en zullen ook nog wat "spullen brengen"
Dit museum op deze locatie is uniek in NL!
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8.4 Reacties van het publiek op moglijke verhuizing
Dit hoofdstuk geeft een bloemlezing uit de reacties van het publiek van het Crash luchtoorlog- en
verzetsmuseum'40-'45. De reacties zijn van Facebook en e-mail gehaald. De tekst is een 1 op 1 kopie
vanuit de media. CRASH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onderstaande
uitspraken.
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Werkelijk onbegrijpelijk! Echt met geen pen te beschrijven.
Het fort moet in productie worden genomen weet deze tijdelijke ambtenaar te melden... het fort
is nu in productie meneer de tijdelijke ambtenaar, maar het past niet in uw verdienmodel ...
leerlingen op hedendaagse scholen leren niets meer over de periode 40-45 het verdien model is
dat deze stichting die taak heeft overgenomen, daar hoort geen commercie bij maar hulp van de
gemeente en gemeenschap op dat wij nooit zullen vergeten
Gevoelloze ambtenarij. Ambtenaren die vergeten zijn dat zij ten dienste van burgers hun werk
doen. En niet voor politiek/zakelijke vriendjes mooie locaties kapen om productie te draaien.
Waar haalt deze ambtenaar deze zogenaamde zakelijkheid ineens vandaan.
in 2007 3 members of our Campbell family were welcomed by the Crash board to their museum.
It was a lifelong dream for our family to see portions of our deceased uncle pilot's aircraft
(exhaust from his Lancaster) @ your museum. We were particularly MOVED to meet your now
deceased board chair HENK REBEL who witnessed our uncle’s aircraft go down. We felt so
welcome and we are very disappointed to learn that the CRASH MUSEUM is being ordered to
move.
We hope this will be reconsidered and will not happen. Thank you, Jan, for your contact and
access to this wonderful website.
Wat ontzettend zonde als het museum moet gaan verhuizen! Het museum is juist een aanwinst
voor de hele omgeving. Iets echts en prachtigs in de toch al veel te commerciële tijd. De locatie is
perfect voor jullie prachtige museum.
Hopelijk kan er samen met alle andere die het zo zonde vinden nog iets gedaan worden om dit
belachelijke plan van afbraak van echte cultuur te stoppen. Bedankt voor jullie inzet!
Ik zou dit echt heel erg vinden als er weer commerciële (lees: geldbeluste) redenen ten
grondslag liggen als er zoiets "moois" zou moeten verdwijnen. Helaas lijken de hipsters de
monumenten in de Haarlemmermeer gevonden te hebben voor hun "projectjes" (zie ook t fort in
Hoofddorp) en weten ze de politici (u weet wel, die mensen die er zogenaamd voor ons inwoners
zijn) om hun vinger te winden met hun 13 in een dozijn Powerpointjes. Zo'n beetje het enige in
de Haarlemmermeer waar je nog eens iets op kan steken en wat nog niet commercieel uitgebuit
wordt, gaat dan zonder pardon op straat. Ik ben het met de schrijver eens dat de huidige locatie
perfect is en zou graag zien, dat de gemeente Haarlemmermeer eens wat vaker naar de burger
zou luisteren i.p.v. naar enkelingen met een grote commerciële mond. En dat er wat zorgvuldiger
wordt omgesprongen met historie en initiatieven als deze. Ik zou t bericht graag willen delen,
maar dat gaat nu niet. Ik wens Crash sterkte en hoop dat ze gewoon mogen blijven.
Jammer dat de politiek zo halsstarrig is. Geen VVD stemmen in november??
Na de oorlog kregen wij koeken in blik en tot mijn verbijstering stond er zo'n blik, heel veel
herinneringen kwamen boven, wij werden rondgeleid door een heel enthousiaste man,
geïmponeerd kwamen mijn man en ik weer thuis, erg interessant ook voor onze kleinkinderen.
Het lijkt me verstandig om de VVD met betrekking tot voornemen rondom het museum te
vragen om voor de gemeenteraad verkiezingen duidelijkheid te creëren. VVD Haarlemmermeer
geweldig politiek container begrip " cultureel erfgoed in de samenleving plaatsen" ik zou graag
willen weten wat dit precies inhoudt en wat de concrete opties zijn.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ja daaaag helemaal nix, museum blijft, is een essentieel onderdeel van de plaatselijke
geschiedenis, geen discussie over!!!
Zoals vaker is gezegd, all about the money...
Waar politici gevoelig voor zijn, is negatieve aandacht. B.v. in de krant en FB. Als dit vormen
aanneemt, dan wil Reneman zijn politieke (VVD) agenda wel eens loslaten. Dus blijven ageren
tegen deze wethouder.
Ik vind het super jammer. Zo'n mooie plek voor een dergelijk museum. Kom er zo af en toe, het
past daar helemaal!
Wethouders zijn machtig en als ze iets willen drammen ze het door. Net als bij ons de bus sluis
Ach, de heer Reneman weer ...................!
Belachelijk dat het museum weg moet bij het Fort.
Ook weer een gevolg van alle missers en dan word je ook nog beloond als burgemeester van
Rijswijk. Wordt het niet hoog tijd B&W te wijzen op het gegeven dat het hun taak is voor de
burgers te zorgen en niet hun eigen agenda eropna te houden met toezeggingen aan de
(notabelen) op handjeklap richting de projectontwikkelaars.
Das nou politiek
Geen woorden voor
Te treurig voor woorden. Een wethouder die geen verstand heeft van culturele zaken. Ziet zeker
een of ander prestigeproject...?
De stelling is dan wel niet van 40-45 maar wel een verdedigingslinie DUS hoort daar ook dit soort
musea bij. Maar ja ik ben ook geen op geldbeluste politicus
Te idioot voor woorden
Schandalig
Heeft dhr. Reneman ook uitgelegd waarom er in Vijfhuizen wel ruimte is voor kunst en
uitgerekend een museum moet wijken voor renovatie en verkoop?
Belachelijk, binnenkort zijn er verkiezingen dus laten de politieke partijen zich maar uitspreken.
Kijken hoeveel stemmen het museum uiteindelijk waard is.
Bizar
Ze moeten toch ergens het geld vandaan halen om dat 10 meter hoge stuk glimmend schroot in
Park 21 te kunnen plaatsen ...........:’ (Dus verkopen maar. Het lijkt me toch dat de gemeente zo
een kwaliteitsmuseum juist moet koesteren.
Belachelijk. Het fort is de meest logische plek voor het museum. Heb het zelf ook bezocht met de
kinderen. Maar er is weer een wethouder die iets wil verbouwen wat meer geld kost als begroot
en vervolgens onverkoopbaar is. Denk aan een zekere wethouder die iets teveel uitgaf aan een
honkbalstadion. Het museum hoort in het fort, laat het daar ook.
Tuurlijk, en hij heeft nota bene cultuur onder zijn hoede????
Dat is dus duidelijk de verkeerde man op deze plek
Wat is het toch dat alles van historisch onschatbare waarde moet wijken voor weet ik veel wat
voor belangen.
Deze wethouders doen lekker waar ze zelf zin in hebben en houden rekening met helemaal
niemand. Alleen met zichzelf.
Alweer Reneman die zijn zin doordrijft
Ja, alweer! Hij blijft zijn gang maar gaan
Wij zijn allen strijdbaar en laten het niet over onze kant gaan!
Het fort moet in productie worden genomen weet deze tijdelijke ambtenaar te melden... het fort
is nu in productie meneer de tijdelijke ambtenaar, maar het past niet in uw verdienmodel ...
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leerlingen op hedendaagse scholen leren niets meer over de periode 40-45 het verdien model is
dat deze stichting die taak heeft overgenomen, daar hoort geen commercie bij maar hulp van de
gemeente en gemeenschap op dat wij nooit zullen vergeten?
De man wil kennelijk op een verkeerde manier de gemeente annalen in, de reden zal ik in het
midden laten dat zou te makkelijk zijn, jammer van deze gemiste kans om nou eens positief met
zijn partij in het nieuws te komen
Zo is het maar net. De commercie gaat helaas weer boven het historisch besef. Triest
Vraag de gemeente naar het "succes" van het fort hoofddorp bij de eersteling......
2 huur betalende verenigingen eruit gejaagd, die ook nog eens veel aan het onderhoud deden...
(kosteloos voor de gemeente) ...
Het fort staat nu al jaren leeg en vervalt/verpauperd steeds verder......
Grof schandaal dat jullie weg moeten, dit kan gewoon niet waar zijn. Het fort en het museum is
1. Dit kan niet los van elkaar en niet los van Aalsmeer en Rijsenhout.
Twee jaar geleden geweest. Je had het Fort, maar waar ik dacht de Spitfire staat moet dat ook
weg??? Het Fort en museum is inderdaad 1 en zeker een grof schandaal. Gaat historie weg en
kan het nog steeds niet geloven.
Zat net naar NHnieuws te kijken, maar wat bedoelen ze met productie????? Ze gaan toch geen
bruiloften geven daar?? Zijn ze helemaal gek geworden en weet die wethouder wel van de
historie af van het fort?? Nee, gaat allemaal om geld. Ze zijn gek geworden.
Die gek weet niet waar hij mee bezige is. Hij moet hier met zijn poten van afblijven. Jullie doen
goed werk en horen daar thuis. Daar hoor niets anders te zitten.
Een Fort maakt deel uit van de geschiedenis en is niet een exploitatieplaats voor een nieuwe
onderneming/bedrijf, of zoals gezegd productie. Schaam u Gemeente Haarlemmermeer.
Helemaal met je eens.
Helaas is de werkelijkheid anders. Zie vele andere forten van de SVA. Vele gaan ten onder aan de
commercie.
Ze zijn niet van deze wereld daar bij de gemeente
Gemeente Haarlemmermeer Gebruik een fort waar het zich het best voor leent een museum die
daarin past is alleen wat met de oorlog te maken heeft! Dus laat het zoals het is. Een Crash Air
war - and Resistance Museum '40-45' past niet in een schoolgebouw of een loods in het land!
Een gevoel weg halen is een doodsteek. De forten van stelling Amsterdam zit vol met
commerciële gebeuren maar niet met musea over de oorlog! Wees geen EZEL en steun wat het
museum NU doet laat ze zitten waar ze NU zitten! Wij van de M219 staan achter de Crash Air
war - and Resistance Museum '40-45' bij deze vraag ik iedereen ze te steunen en laat je
horen!!!!!!
Hoe triest is dit weer, er wordt zoveel gedaan om wo2 te blijven herdenken en onder de
aandacht te brengen en ja hoor het volgende museum op een historische locatie moet weer weg.
Er wordt weer alleen in dollartekens gedacht door de heren en dames gemeentebestuur, ze
hebben er niet eens een plan voor na de renovatie, te koop zetten vind ik geen plan en horeca is
er ook al genoeg!
Wat zonde ik woon 10 jaar in Rijsenhout en wist dat op die plek wat zat maar nooit geweien dat
er een heus museum zat over de 2e wereldoorlog. Wil zeker snel langs komen
Wat ik zo zie is dat het museum leuke dingen organiseert m.b.t. v lezingen over de oorlog en
oude auto’s laat komen uit die tijd Wellicht dat de gemeente (die op dit moment nogal doorslaat
in alles wat Rijsenhout betrekt) het kan behouden en commerciëler maakt. Door andere musea
erbij te betrekken meer aandacht geeft v het bestaan van dat museum Scholen benaderd v
bezoek De plek met zijn historie is er uitgelezen voor en denk ook dat het goed is dat het bestaat.
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Met de komende generatie zal de oorlog v 40-45 steeds meer op de achtergrond komen. Ik snap
dat deze mensen na 10 jaar willen blijven. De plek is top het initiatief is mooi en de vrijwilligers
gepassioneerd.
Donderdag om 17.00 uur is er in het Gemeentehuis een inspreker bij de
gemeenteraadsvergadering die zich sterk maakt voor behoud van het CRASH-museum. Deze man
verdient de steun van eenieder die het museum, het fort en deze omgeving een warm hart
toedraagt. Komt dus allen uw gezicht laten zien donderdag! Raadhuisplein 1 Hoofddorp.
Diep triest en eigenlijk schande, de gemeente kijkt alleen naar eigen gewin
Dit is een mooie plek voor het Crash Museum waarom moet dat weer weg.
RAMPtenaren in de gemeente Haarlemmermeer!
Not good news to hear! Forever!
Te zot voor woorden dit.
Zolang de wethouders maar de duimpjes achter de bretels kunnen schuiven, de sigaar in linker
mondhoek kan zetten. En vol trots de veren in hun kont kunnen stouwen. Mensen wij gaan bijna
weer stemmen..........
Eeuwig zonde... alles moet weer wijken voor de commercie. Gaan ze er weer een
pannenkoekenboer o.i.d. instoppen zeker
Ze moeten eens kijken of hij niet een mooi appartement of een leuk bedrag in het vooruitzicht is
gesteld.
Triest bericht. Verlies van een geweldige locatie!
Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De luchtoorlog heeft zich in alle hevigheid pal boven
het fort afgespeeld in de directe nabijheid van Fliegerhorst Schiphol. Het fort zelf heeft ook een
militaire defensieve rol vervuld dus het huisvesten van een oorlogsmuseum gelieerd aan
luchtvaart op deze plek is bijzonder toepasselijk. Ik zou zeggen, laten wij gaan voor 1000
handtekeningen en die overhandigen met een protestbrief.
Er zullen wel weer meldingen binnengekomen zijn dat enkele mensen zich beledigd voelen door
het museum of gediscrimineerd of buitengesloten ... dat zijn tegenwoordig toch de redenen om
iets van waarde, traditie of geschiedenis te doen sluiten of verdwijnen??????
Misschien moeten ze gewoon de Haarlemmermeer opheffen want het een komen en gaan van
idiote bestuurders die hun eigen ego vooropstellen en daarmee de gemeenschap opzadelen met
enorme kosten en verlies van cultuur!
Ik denk dat de gemeente Haarlemmermeer al lang andere plannen heeft met deze locatie. Het
huis is ook al gesloopt wat ervoor stond. Te zot voor woorden. Dit museum moet blijven op deze
plaats.
Gemeente Haarlemmermeer is geen gemeente meer. Het is een commercieel bedrijf geworden
waar de commerciële belangen ver boven de burgerbelangen worden gesteld. Ik zeg ook; laten
wij daar met de verkiezingen goed op letten!
GELUKKIG MOGEN WIJ 21 NOVEMBER NOG ONS ZEGJE DOEN. LATEN WIJ MET ZIJN ALLE DIE
DOORGEDRAAIDE AMBTENAREN VOOR HET BLOK ZETTEN!
Zonde, geweldig museum en toepasselijke locatie. De gemeente wil het opknappen en verhuren.
Oftewel: voor heel veel geld alle originele details wegwerken, om het later te verhuren voor een
enorm geldbedrag die de horecaondernemers nauwelijks kunnen betalen. Grootheidswaanzin,
net zoals dit beeld van €750.000 waar niemand op zit te wachten. Hoe zou dat zijn als ambtenaar
om andermans zuurverdiende belastingcenten aan onzinnige zaken uit te geven?
Wat een triest bericht! Jammer dat ze bij de gemeente weer niet het belang in zien voor het
behoud van dit museum op deze locatie! 40/45 mag nooit vergeten worden!
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Alles in het belang van hun eigen ego’s en geld. Het zijn gewoon een stelletje boeven. Tis gewoon
zonde om een stuk geschiedenis te vernietigen
Geld boven alles (geschiedenis, educatie, gezondheid etc.). Hebben ze zeker ook in omgeving
Rijsenhout wel vaker last van helaas.
Weer zo'n VVD-wethouder die iets tegen Rijsenhout heeft. Wordt natuurlijk n restaurant maar
niet voor de kleine portemonnee. Gemeenteraadsverkiezingen in november.
Wat ongelofelijk diep triest! De argumentatie van de wethouder moet wel heel sterk zijn om zo'n
stuk belangrijke geschiedenis van Nederland Haarlemmermeer en Rijsenhout op te offeren voor
het geld! Mag hopen dat ze dat geld nodig hebben om een fatsoenlijke locatie voor een nieuw
energiestation aan te schaffen? Onbegrijpelijk dat wij nu ook al ons wereld erfgoed
verkwanselen!
Wat ongelofelijk zonde! Fort Kudelstaart wordt ook al omgebouwd tot hotel, ben benieuwd wat
daarvan terecht komt en wat dat doet met dit stukje belangrijke historie! Zelfde geldt voor dit
fort!
Commerciële plannen ??verkoop??
Wat een stom idee, de oprichter zal zich omkeren, zeker weten
Schandalig
Zonde deze club hoort hier thuis
Weer een misselijk makende omhooggevallen meneer…een meneer die ...nee ik trap er niet in.
Zijn partij heeft al voldoende voorbeelden gegeven over hoe men politiek bedrijft.
Wat een waardeloze gang van zaken. Trek de brug op en hou de graaiers maar buiten!
Petitie tegen de verhuis?
Ja Henk daar gaat je levens werk
Er draait nu iemand zich om in zijn graf en wijlen burgemeester van Stam!!! Wat een zooitje
domme ambtenaren bij elkaar, totaal geen respect voor de tweede wereldoorlog!
@Herman Tuning
Schandalig!!
Balen
Erfgoed versus commercie. Dank u mijnheer Reneman. Geschiedenislesje zou u wel op andere
gedachten moeten brengen.
'andere commerciële plannen... ' hoelang staat fort Hoofddorp nu al leeg nadat de vorige
huurder eruit getreiterd is. Daar waren ook o.a. horeca plannen. Triest...wat is nou mooier om
een oorlogsmuseum in een fort te hebben
Schandalig, weer zo’n wethouder met dollartekens in het hoofd. Afvoeren die persoon. Zet hem
maar op Pampus en daar laten. Waar zit je verstand. Maar aan allen, let ff goed op de
gemeenteraad verkiezingen
Landverraders heb je OVERAL
Ach wat vreselijk jammer. Dit is de meest passende locatie en verkassen kost altijd klanten. Maar
ja, geld wint altijd, dat blijkt maar weer.
Ik ken de man niet maar aan het verhaal te horen zal het wel een VVD er zijn. Achterbaks, en niet
des volksvertegenwoordiger.
Allemaal naar de raadsvergadering komen donderdag om 17.00 uur, Raadhuisplein 1 Hoofddorp.
Er is een inspreker die zich sterk maakt voor behoud van het crash museum in het fort.
Stichting Fort aan Den Ham Wij volgen dit proces met argusogen. Sterke gewenst.
Belachelijk dit
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De politiek in de gemeente Haarlemmermeer heeft wederom zijn best gedaan om iets moois om
zeep te helpen. Ze vinden dat het Crash Museum 40-45 moet verdwijnen uit het Fort bij
Rijsenhout omdat het ‘commercieel moet worden geëxploiteerd’. Zonder enig onderzoek naar
haalbaarheid schoppen ze het museum eruit om het vervolgens te gaan verkopen aan een
commerciële partij, belachelijk en ontoelaatbaar! Schop die wethouder er maar uit i.p.v. een
culturele instelling!
Schandalig. Zo’n wethouder #Aalsmeer verdwijnt na een periode. De burgers blijven dan met de
gevolgen zitten van zijn escapades.
Stichting Fort aan Den Ham 18 juli om 21:05 ·
Wij volgen dit proces met argusogen en herinneren ons nog de intentieverklaringen op 26 maart
2010. "Om het Fort bij Aalsmeer te herbestemmen, te exploiteren en de fortomgeving te
revitaliseren, is een verregaande samenwerking gewenst tussen de gemeente Haarlemmermeer de eigenaar van het fort - de huidige gebruikers - CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
en Fortboerderij Dijkzicht/Boer Bos Management van Natuurtalent - en Stadsherstel."
Hier moet toch iets aan te doen zijn? Ik begrijp dit besluit echt niet!
Dorpsraad Rijsenhout
Wat een verlies voor ons dorp en voor t Fort! En wat spannend voor de toekomst van ons
prachtige fort, wat gaat er gebeuren, en hebben wij hier een stem in?
Echt belachelijk dit!!! Het wordt hier super verteld ook aan kleine kinderen zelfs Raoul begreep
het goed! Snap echt niet dat dit moet wijken voor wat anders.
Spijtig maar waar...
Na bijna 10 jaar hebben wij helaas te horen gekregen dat wij het fort bij Aalsmeer dienen te
verlaten... Een nieuwe locatie is nog onzeker, maar de wethouder Derk Reneman weigert een
scenario te overwegen waarin CRASH in het fort kan blijven.... De 16 maanden van radiostilte
naar buiten toe om de onderhandelingen tot een goed resultaat te leiden hebben gefaald...
Ben benieuwd waar dit ons zal brengen... Maar ik vrees dat wij nooit meer zo'n geschikte locatie
qua thema en uiterlijk zullen krijgen...
Wordt vervolgd....
De combinatie met een monument uit de stelling rond Amsterdam en een museum over de
tweede wereldoorlog is uniek. Verhuizing van Crash is voor beide partijen een verlies.
Ik snap werkelijk niks van het Gemeente besluit. Het waarderen van het verleden en de energie
die mensen van de Stichting CRASH al decennia wordt “even terzijde” geschoven door een
“wethouder als passant”. Beseft de wethouder wel wat ie doet?
Ik betreur dit zeer. De Stichting CRASH en de familie van talloze vliegers die de Tweede
Wereldoorlog voor ons Democratisch en Vrij Nederland gevochten hebben… nu ja… jammer
dan…
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8.5 Petitie om CRASH in het fort te houden
Sinds bekend werd dat CRASH eventueel zou moeten verhuizen ligt er een handtekeningenlijst in het
museum. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om via de website de petitie te steunen.
De papieren versie is 360 keer getekend. De digitale versie telt 17 steunbetuigingen. Al met al 377
harten onder de riem.
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9 Financiën
Net als het voorgaande jaar 2018 is voor het jaar 2018 het woord “onzekerheid” zeker van
toepassing op allerlei gebieden, bijvoorbeeld de onzekerheid over de huisvesting, de onzekerheid op
het gebied van vrijwilligers. Dit alles komt zoals altijd samen op het gebied van financiën. Net als
voorgaande jaren bestaat naast deze onzekerheid ook een constante druk op het uitgavenpatroon.
De stichting CRASH is voornamelijk afhankelijk van de prestatiesubsidie van de gemeente
Haarlemmermeer. Wanneer er gekeken wordt naar de exploitatierekening, zijn de
huisvestingskosten de grootste kostenpost. De huur van het fort bij Aalsmeer behelst ruim 70% van
de exploitatierekening. Het fort wordt gehuurd van de gemeente Haarlemmermeer, met als gevolg
dat de betaling van de huur weggestreept kan worden tegen de prestatiesubsidie van de gemeente
Haarlemmermeer. Het positieve hiervan is dat de stichting CRASH 40-45 zelf “zijn broek ophoudt”
voor de rest van de exploitatie.
Om de risico’s te beperken is in 2017 de stichting Collectiebeheer CRASH 40-45 opgericht. Hierin is de
volledige collectie van stichting CRASH opgenomen. Formeel en juridisch is de collectie
ondergebracht bij de stichting Collectiebeheer CRASH, maar zal financieel worden weergegeven in
één financiële jaarrekening.
Jaarlijks maakt het bestuur een begroting waarin op detailniveau kosten benoemd staan. Door zich
strikt te houden aan deze begroting zal de continuïteit van de stichting gewaarborgd worden. Naast
deze jaarlijkse begroting maakt de stichting ook een meerjarige begroting. Aan de hand van deze
meerjarenbegroting wordt door het bestuur bekeken welke toekomstige uitgaven (of inkomsten) in
de toekomst gerealiseerd (moeten) worden. Ook deze financiële handelingen zijn bedoeld om de
continuïteit van stichting CRASH40-45 te waarborgen.
In 2018 hebben wij ook het “pinnen” geïntroduceerd bij CRASH. Hiervoor hebben wij een contract
afgesloten bij iZettle om de administratie goed te waarborgen. Ook hebben wij in 2018 een
uitbreiding en splitsing gemaakt in de taken van de penningmeester. Ons bestuurslid, dhr. R.A.P.H. de
Wolf, heeft naast zijn “normale“ bestuurstaken ook financiële taken op zich genomen. Vanaf 2019
zullen deze taken verder geëffectueerd worden.
Om de financiële administratie, de donateursadministratie en vrijwilligersadministratie aan elkaar te
koppelen, heeft het bestuur besloten om met ingang van 2019 een nieuw “all-in-one”
boekhoudprogramma aan te schaffen waardoor de beheersbaarheid nog meer verbeterd wordt.
De vooruitzichten voor 2019 zijn, behoudens bovengenoemde punten m.b.t. de huisvesting, redelijk
positief te noemen. Er zijn tenslotte, zoals beschreven, diverse financiële risico’s te noemen. Maar
met de inzet en verantwoordelijkheden van onze vrijwilligers moeten wij ook 2019 positief kunnen
eindigen.

Leslie van der Schaaff, penningmeester
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