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1. De stichting 
 

1.1 Algemene gegevens 
 

Stichting 'Vesting Hoek van Holland' 

Atlantikwall-Museum 

Postbus 105 

3150 AC Hoek van Holland 

Telefoon: 06-22655069 

E-mail: reacties@atlantikwall-museum.nl 

Website: www.atlantikwall-museum.nl 

Kamer van Koophandel: 41135426 

RSIN:804856369 

IBAN: NL83 INGB 0004 7615 17 

 

1.2 Beleid en strategie 
De stichting is op 2 januari 1996 opgericht met als doel beschermen, bewaren, conserveren en voor 

publiek openstellen van de nog resterende Nederlandse en Duitse verdedigingswerken in de 

voormalige ‘Vesting Hoek van Holland’. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen van medewerking van overheden en/of 

lokale instanties om het militair cultureel erfgoed ‘beleefbaar’ te maken voor geïnteresseerden. 

Middel om dit te bereiken zijn openstellingen van de diverse museumlocaties, en het organiseren 

van rondleidingen. 

De inkomsten van de stichting bestaan uitsluitend uit entreegelden en sponsorbijdragen. Deze 

inkomsten worden weer ingezet voor de continuïteit van de stichting. 

1.3 Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Cor Quist 

Secretaris: Hans van Oost 

Penningmeester: Richard Quist 

Algemeen bestuurslid: Pleun Vreugdenhil 

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd zoals vastgesteld door de Kamer van Koophandel.  

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden voor de 

stichting.   
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2. Uitgeoefende activiteiten 
 

2.1 Januari 
Al van begin af aan stelt ons museum 

bodemvondsten tentoon. Eerst uitsluitend 

bodemvondsten gedaan te Hoek van Holland maar 

op enig moment kwamen daar bodemvondsten bij  

m.b.t. de ‘Strijd om het Kapelsche Veer’.  Deze 

locatie bevindt zich aan de Bergsche Maas bij het 

autoveer te Dussen. 

Voor een tentoonstelling in het Noord Brabants 

Museum, onder de naam ‘Opgegraven strijd – 

Archeologie van de oorlog’ werd onze medewerking 

gevraagd door het tijdelijk ter beschikking stellen van in ons bezit zijnde bodemvondsten. Uiteraard 

werd aan dit verzoek voldaan.  

Er kan worden terug gekeken op een geslaagde en drukbezochte tentoonstelling. 

2.2 Februari / Maart 
Dit zijn altijd de zogenaamde ‘klusmaanden’. Opknappen, 

schoonmaken, repareren, collectie-onderhoud, en niet in de 

laatste plaats….  

2.3 April 
De deuren van het museum worden voor publiek weer 

geopend en starten we met de eerste rondleiding van het 

nieuwe seizoen. 

Elk jaar opnieuw mogen we ons verheugen in grote 

belangstelling voor zowel museum als onze rondleidingen. 

Maar ook het onderhoud aan de bunker zelf is belangrijk en 

worden deze maand diverse noodzakelijke verbeteringen 

aangebracht. 

  

Figuur 1: Een kleine greep uit de bodemvondsten. 

Figuur 2: De bouw van een gloednieuwe tentoonstelling. 

Figuur 3: Aan belangstelling weer geen gebrek! 



4 
 

2.4 Juni 
Voorbereidingen worden getroffen voor onze deelname aan 

‘Bunkerdag 2017’. We doen mee met ons stuk gangenstelsel 

en ondergrondse bunkers. De MarKoStand aan de 

Strandboulevard. TV Rijnmond komt voor dit unieke 

gebeuren een nieuwsitem maken. Het museum houdt deze 

dag reguliere openstelling. Wij ontvangen in totaal over de 

1000 bezoekers op deze dag. 

 

 

2.5 Juli 
Het museum wordt verblijd met een schenking. Een echtpaar overhandigd 

een zogenaamd ‘Dienstglas’ dat van een Duitser in beslag was genomen. Na 

de oorlog heeft het nog geruime tijd dienstgedaan als kijker op een schip van 

de Grote Handelsvaart waar de vader van de schenker was aangemonsterd. 

2.6 Augustus 
Deze maand komt er wel een heel grote schenking binnen. Van het Nationaal 

Militair Museum (NMM) te Soesterberg wordt een Tsjechische Houwitser in 

ontvangst genomen. Het 

belangwekkende aan deze 

schenking is dat het genoemde kanon daadwerkelijk in 

Hoek van Holland in gebruik is geweest. Firma Boekestijn 

zorgde voor vervoer van het loodzware kanon.  

Plannen worden gemaakt waar dit geschut het beste 

een plaatsje kan krijgen in één van de bunkers van het 

museum. 

  
Figuur 4: Het kanon staat inmiddels op de 
vrachtwagen voor vervoer naar Hoek van Holland. 
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De rondleidingen inclusief wapendemonstraties van de Dutch Re-enactment 

Group trekken weer veel deelnemers. Zelfs de politie kon het niet nalaten te 

komen kijken naar het historisch plaatje dat door ons wordt geschilderd. 

Dankzij een stukje Provinciale subsidie is het eindelijk mogelijk het lelijke hek 

bij ‘Bunker 2’ aan de Badweg te vervangen voor een mooi en degelijk 

exemplaar. Het oude hekwerk zal eerst moeten worden gesloopt. Dat doen we 

zelf! Daarna kan de leverancier aan het werk en ontstaat een situatie waar we 

al langer naar uitkeken. 

 

Het is een soort traditie geworden. Bezoek aan het grote evenement ‘Wings & Wheels’ te Ursel in 

Vlaanderen. Na afloop worden de vrijwilligers met een hapje en een drankje bedankt voor hun inzet 

in het lopende jaar.  

2.7 Oktober 
Een oldtimerclub bezoekt het museum. Dit is weer een dag 

waar je met genoegen op terugkijkt. De ‘Voorschotense 

Oldtimer Vereniging’ komt met de nodige voortuigen een 

zogenaamde ‘static show’ houden voor de deur van het 

museum.  Aanbelangstelling voor zowel oldtimers als het 

museum bepaald geen gebrek! 

2.8 November 
Gemeente Rotterdam houdt elk jaar in de maand november 

‘Maand van de onderwereld’. Dit heeft niets te maken met 

bedenkelijke zaken maar gaat over; Wat zit er in Rotterdam onder 

je voeten in de grond waar je soms helemaal geen weet van hebt’ 

Ook dit jaar werkte het museum mee aan dit evenement en stelde 

tijdelijk bodemvondsten ter beschikking. Wegens verscherpte 

natuurwetgeving kon ons gangenstelsel helaas geen deel meer 

uitmaken van te bezoeken plaatsen. Erg jammer! 

Figuur 5: Een deugdelijk hek over de gehele lengte van het bunkerterrein. 
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2.9 December 
Het Atlantikwall-Museum en het Kustverdedigingsmuseumhalen de banden verder aan. Bestond er 

uit het verleden al een samenwerkingsovereenkomst, nu wordt er ingezet op meer beleving van 

historisch erfgoed. Hoek van Holland herbergt vier lagen Krijsgeschiedenis. Gezamenlijk wordt voor 

de bezoeker een product aangeboden waardoor langer verblijf in Hoek van Holland, op krijgskundig 

gebied, mogelijk wordt. 
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3. Financiele verantwoording 

3.1 Balans per 31 december 2017 
 

ACTIVA 
  

PASSIVA 
 

     Vlottende activa 
  

Eigen vermogen 
 Liquide middelen € 33.933,47 

 
Stichtingskapitaal € 23.705,87 

   
Resultaat boekjaar € 227,60 

    
€ 23.933,47 

   
Kortlopende schulden 

 

   
Overlopende subsidie € 10.000,00 

    
€ 10.000,00 

          

 
€ 33.933,47 

  
€ 33.933,47 

 

 

3.2 Exploitatietrekening over 2017 
 

Opbrengst museum 
 

€ 10.719,39 

Bedrijfsresultaat 
 

€ 10.719,39 

   Vrijwilligerskosten € 1.076,11 
 Exploitatiekosten € 3.684,93 
 Promotiekosten € 163,64 
 Inventaris € 4.360,90 
 Algemene kosten € 1.206,21   

Bedrijfskosten 
 

€ 10.491,79 

      

Resultaat 
 

€ 227,60 
 

 

 


