Stichting Menno van Coehoorn – Jaarverslag 2021
Inleiding
Helaas moeten we constateren dat de Covid-19-pandemie ook in 2021 een grote invloed heeft gehad
op de activiteiten van onze stichting. Het leek met de komst van vaccins eind 2020 nog dat we in de
loop van het jaar weer terug naar ‘normaal’ zouden keren, maar dit werd keer op keer verstoord door
de komst van nieuwe varianten van het virus. We eindigden 2021 met het strengste maatregelenpakket
tot dat moment en vanaf 19 december was de Mariaplaats wederom gesloten.
Het jaar 2021 is echter zeker geen ‘verloren’ jaar geweest. Hoogtepunt van het jaar was
ontegenzeggelijk op 26 juli de lang verwachte plaatsing op de UNESCO-werelderfgoedlijst van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het toekennen van de UNESCO-Werelderfgoedstatus is een kroon op
het werk van velen. Jaren is eraan gewerkt om de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen te voegen met
de Stelling van Amsterdam die deze erfgoedstatus al had. Meer dan 60 organisaties, waaronder ook
zeker onze Stichting, hebben deze UNESCO-nominatie gesteund. De Nieuwe Hollandse Waterlinie
wordt nu nog beter beschermd en behouden voor de volgende generaties. Een belangrijke mijlpaal,
geheel passend binnen de doelstellingen van onze stichting.
Op de website van de Nieuwe Hollandse Waterlinie omschrijft men de UNESCO-status als een soort
Michelinster voor het erfgoed. Daarmee draagt het zeker bij aan groter wordende belangstelling voor
militair erfgoed vanuit het publiek. Zeker in combinatie met het feit dat veel mensen hun vakanties de
afgelopen twee jaar in eigen land hebben doorgebracht en daarbij hun ‘achtertuin’ - met daarin ook
militaire objecten - hebben ontdekt. Deze trend werd ook bevestigd in een onderzoek dat door De
Kleine Consultant is uitgevoerd in het kader van het opstellen van het beleidsplan van onze stichting
voor 2022-2026.
In 2021 heeft UNESCO ook besloten om het Neder-Germaanse deel van de Romeinse Limes te
plaatsen op de Werelderfgoedlijst. Dit deel ligt bijna helemaal in Nederland.
Beleidsplan 2022-2026
In 2022 viert de Stichting Menno van Coehoorn haar negentigjarig bestaan. Voor een mens zou een
dergelijke leeftijd aanleiding zijn om terug te kijken op het leven en memoires te schrijven. Voor onze
stichting is dit moment aanleiding om te reflecteren op de afgelopen periode en naar de toekomst te
kijken. Sinds 1932 is gewerkt aan het opbouwen van kennis en ervaring, waardoor een goede reputatie
is opgebouwd. Dit dankzij de inzet van gepassioneerde vrijwilligers en steun van circa 900 donateurs
en begunstigers. De erkenning van de fortificaties van de Stelling van Amsterdam (1996) en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie (2021) als UNESCO-Werelderfgoed, evenals de (geplande) sloop van
bunkers uit de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog, laten zien dat kennis en invloed steeds nodig
blijven in een tijd waarin het landschap door bouwprojecten en herbestemmingen onder steeds grotere
druk staat.
Naast de aandacht voor militair erfgoed uit de 14e tot en met de 19e eeuw is er de laatste jaren een
toenemende interesse ontstaan voor recentere periodes, zoals voorgenoemde Tweede Wereldoorlog en
de Koude Oorlog. Door hierop in te spelen, vergroot de stichting haar relevantie voor de samenleving.
Moderne digitale mogelijkheden bieden kans om een groter publiek te bereiken en daarmee de
zichtbaarheid van de stichting te vergroten. Dat gebiedt dat de organisatie aansluit bij hedendaagse
communicatievormen en gebruik maakt van nieuwe digitale mogelijkheden. De kennis en reputatie die
in 90 jaar zijn opgebouwd, worden op deze manier benut om de stap naar een volgende ‘levensfase’,
richting het 100-jarig bestaan, te maken. Als het de stichting lukt deze kansen en mogelijkheden te
benutten, voorzien wij voor onze organisatie een mooie toekomst. Bovengenoemde ontwikkelingen
vragen om het uitzetten van een duidelijke koers. In het nieuwe beleidsplan wordt deze voor de
komende vijf jaar uitgestippeld.
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Bestuur
Evenals in 2020 zijn nagenoeg alle vergaderingen van zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen
Bestuur in digitale vorm gehouden. In september kon er wel een fysieke bijeenkomst plaatsvinden,
waarbij werd stilgestaan bij het vertrek van diverse bestuursleden. Zij werden uiteraard bedankt voor
hun inzet binnen de stichting.
Binnen het bestuur hebben in 2021 een tweetal wisselingen plaatsgevonden. Hijlke Bakker is als
secretaris opgevolgd door Eric-Jan Broeken en Jan de Vries heeft na meer dan 25 jaar(!) zijn functies
als voorzitter van de redactiecommissie en lid van het Algemeen Bestuur overgedragen aan Henk van
den Boomgaard.
Begunstigers en donateurs
De trend van een afnemend aantal begunstigers en donateurs heeft zich ook in dit jaar helaas
doorgezet. Het niet kunnen inzetten van de Menno-stand in het afgelopen jaar heeft daar vermoedelijk
aan bijgedragen. De toenemende belangstelling voor militair erfgoed vertaalt zich nog niet in
aanmeldingen van nieuwe donateurs of begunstigers. Zoals aangeven in een van de speerpunten van
het nieuwe beleidsplan, kan een betere zichtbaarheid van de stichting helpen om deze neerwaartse
trend om te buigen.
Onderscheidingen
Binnen de beperkingen van de Covid-19-maatregelen zijn er dit jaar wel weer een aantal
onderscheidingen uitgereikt. De Coehoornpenning is uitgereikt aan Peter Zwijnenberg voor zijn inzet
binnen het Documentatiecentrum, aan Paul Stockman voor zijn inzet van meer dan 20 jaar als
correspondent in Zeeland, en aan de voormalig burgemeester van Bergen op Zoom, Ans van den Berg,
voor haar inzet bij het weer herkenbaar en beleefbaar maken van de linie van Bergen op Zoom naar
Steenbergen en het fort de Rovere in het bijzonder.
Onze hoogste onderscheiding, de Coehoornmortier, werd in januari uitgereikt aan Rob Verhoef, voor
zijn belangrijke bijdrage als correspondent in Noord-Holland en thans in Gelderland. Daarnaast werd
de Coehoornmortier op 8 september uitgereikt aan Jan de Landmeter en aan Hijlke Bakker voor hun
grote inzet voor de stichting waaronder hun rol binnen het bestuur.
Bijzondere vermelding is de uitreiking van de Coehoornmortier aan John Verbeek bij zijn promotie.
Deze uitreiking heeft helaas postuum plaatsgevonden aan zijn weduwe op 15 september tijdens de

postume promotie na zijn overlijden op maandag 28 juni. John heeft belangrijke bijdragen geleverd
aan de Commissie Overzeese Vestingwerken en de landelijke Werkgroep Bunkerarchief.
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Documentatiecentrum Wederom was het afgelopen verslagjaar bijzonder vanwege Covid-19 en de
daaruit volgende lockdowns en andere maatregelen van de rijksoverheid. Sinds juni 2021 was het
Documentatiecentrum op enkele dagen wel bemenst en op afspraak toegankelijk voor bezoekers.
In het afgelopen verslagjaar was het aantal bezoekers wederom lager, met negen bezoekers tegen
dertien in 2020. Bezoekers wordt standaard aangeraden om thuis de online-catalogus te raadplegen op
afbeeldingen en/of literatuur die zij willen bekijken. Hierdoor kunnen de gewenste afbeeldingen of
literatuur van tevoren worden klaargelegd.
Het afgelopen jaar werden een niet echt ander aantal publicaties uitgeleend: 31 tegen 19 in 2020. Vaak
zijn de leners medewerkers van onze stichting Leners van publicaties uit de bibliotheek ontvangen een
brief met een overzicht van de geleende publicaties. Hiermee worden zij tevens geïnformeerd over de
uiterste inleverdatum. Door handhaving van de uitleentermijn wordt voorkomen dat publicaties
onbedoeld vermist raken. Omdat er geen bezoekers worden ontvangen, kunnen geleende publicaties
niet retour worden gebracht. Voorlopig wordt de verlopen uitleentermijn verlengd en wordt de lener
hiervan op de hoogte gesteld.
Het aantal via de e-mail beantwoorde vragen was 132 tegen 175 in 2020. Voor zover mogelijk worden
vragen beantwoord door het secretariaat of door medewerkers van het Documentatiecentrum. Vragen
met een inhoudelijk probleem of specifiek onderwerp worden doorgestuurd naar een desbetreffende
commissie binnen de Stichting Menno van Coehoorn zoals de Studiecommissie. Zij zorgt dan voor
verdere beantwoording.
Het aantal geleverde scans was meer dan 373. Scans van beeld-/tekstmateriaal zijn op verzoek
geleverd aan verschillende commissies of correspondenten van onze stichting, maar ook op bestelling
aan derden, zoals begunstigers of andere geïnteresseerden.

In de collectie van de bibliotheek werden 77 publicaties opgenomen tegen 100 in 2020. Dit is inclusief
32 digitale publicaties in pdf-formaat, welke bestanden alleen op de Mariaplaats zijn te raadplegen. De
aanwinsten kwamen uit een nalatenschap, een schenking, of door aanschaf van publicaties.
Het bestand tijdschriftartikelen werd met 60 uitgebreid tegen 66 in 2020. Dit is inclusief een artikel in
pdf-formaat. De tijdschriftartikelen zijn veelal verschenen in tijdschriften waarop de bibliotheek een
(ruil-)abonnement heeft met ons eigen kwartaalbericht ‘Saillant’.
Ook in het verslagjaar 2021 verscheen min of meer maandelijks de interne knipselkrant ‘Uitgeknipt’.
Medewerkers van onze stichting verleenden hun medewerking door het toesturen van kopij, zoals
papieren krantenartikelen of scans hiervan en links naar digitale artikelen met informatie of nieuws uit
hun regio.
Behalve de publicaties uit de prijslijst achter in Saillant en op de website werden ook tweedehands
publicaties verkocht, bijvoorbeeld publicaties die niet zijn opgenomen in de collectie of waarvan
meerdere exemplaren aanwezig waren. In 2021 werden 230 publicaties verkocht. Het grootste deel
van de bestellingen gaat nu via de website https://www.coehoorn.nl/om-te-weten/publicaties/
Zeven publicaties raakten uitverkocht en er zijn drie nieuwe publicaties in verkoop bij gekomen.
Een pdf-bestand van de reeds lang uitverkochte Atlas historische verdedigingswerken Zuid-Holland
(uitgave 1970) is nu als gratis download beschikbaar via de website.
Er is weer een goede progressie gemaakt met het in de catalogus Axiell Collections (voorheen Adlib)
brengen van nog niet-geregistreerd materiaal. Dit betreft foto’s van objecten in Nederland maar ook
veel foto’s van verdedigingswerken in het buitenland.
De statistiek als samenvatting:

Aanwinsten
Bezoekers
Informatie per e-mail
Uitleningen
Scans op CD of via WeTransfer

2017
98
47
157
21
210

2018
88
29
162
11
n.b.

2019
142
49
207
22
449+

2020
100
13
175
19
131+

2021
77
9
132
31
373+

Geschutsemplacement fort Dirksz Admiraal, foto: J. van Tongeren
Oscar Hefting, voorzitter
Eric-Jan Broeken, secretaris

Redactie Saillant / website
Er verschenen in 2021 vier nummers van Saillant, met in totaal 116 pagina’s, gevuld met
stichtingsnieuws en jaarverslagen, en uiteraard met diverse artikelen over (voormalige)
verdedigingswerken en een aantal boekbesprekingen.
De in 2020 vernieuwde website www.coehoorn is actueel gehouden. Toegevoegd is een jaarkalender
voor webinars, met ook de mogelijkheid om gehouden webinars terug te kijken.
De aan de website gekoppelde database ‘Verdedigingswerken’ heeft in het verslagjaar geen
uitbreiding gekregen.
Aan het einde van het verslagjaar heeft eindredacteur en voorzitter redactiecommissie Jan de Vries na
25 jaar inzet zijn functie overgedragen aan Henk van den Boomgaard1.
Jan de Vries
Studiecommissie [SC]
1. Algemeen
In de samenstelling van de commissie traden geen wijzigingen op.
Door de beperkingen als gevolg van de Covid-19-uitbraak kon slechts eenmaal worden vergaderd. Het
werken met vergaderen op afstand bleek in de praktijk voor deze commissie niet mogelijk.
Binnengekomen vragen zijn naar vermogen behandeld en beantwoord. De vragen waren afkomstig
van gemeenten, adviesbureaus en personen die studie maken van verdedigingswerken. In totaal zijn
minstens 12 vragen uitvoerig en met veel bronvermeldingen beantwoord.
2. Werkzaamheden
a. Atlasdeel Utrecht
De te behandelen onderwerpen zijn in hoofdlijnen vastgesteld; het betreft zowel het algemene deel als
de verdedigingswerken, de indeling en verdere aanpak. Tevens zijn auteurs benaderd en konden met
enkelen afspraken worden gemaakt. Voor nog niet alle onderwerpen zijn auteurs gevonden. Door de
opgelegde beperkingen is de verdere voortgang echter beperkt.
b. Terminologie
Er zijn geen vorderingen te melden.
Kees Neisingh, voorzitter
(Technische Commissie [TC])
Heeft in 2021 niet gefunctioneerd, vooral vanwege de vacature van de voorzitter.
Commissie Overzeese Verdedigingswerken [COV]
Vanwege de Covid-19-maatregelen heeft de COV gedurende 2021 noch fysiek, noch digitaal
vergaderd. De leden werden op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven.
De COV werd in 2021 getroffen door het verlies van twee actieve leden: John Verbeek en Kees Ampt.
John was pas enkele maanden met pensioen en was bezig met het afronden van zijn dissertatie.
Vanwege zijn ziekte mocht hij, ondanks de maatregelen van de universiteit betreffende Covid-19, de
datum van zijn promotie naar voren halen, maar het was hem niet gegeven de verdediging van het
proefschrift persoonlijk te doen. Op de dag dat hij zou promoveren, 7 juli, hebben we hem moeten
begraven. Hij is postuum op de oorspronkelijke datum van 15 september gepromoveerd. Die dag is
aan zijn weduwe en dochter de Coehoornmortier uitgereikt2.
Op 18 november 2021 is Kees Ampt overleden. Hij is lid geworden van de COV toen we serieus
gingen werken aan het project dat uiteindelijk leidde tot de publicatie van de bundel Verre Forten,
Vreemde Kusten in 2017. Kees heeft daar heel veel werk voor verricht als eindredacteur. Daarnaast
was hij de spil tussen de redactie van ‘Saillant’ en de COV. Kees vond dat in elke aflevering van
‘Saillant’ tenminste één bijdrage van de COV in welke vorm dan ook moest zitten. Zo leverden de
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COV-leden ieder jaar de foto’s voor de omslag van Saillant nummer 3. Hoewel Kees al enige jaren
aan een slopende ziekte leed, was hij bijna altijd aanwezig bij de vergaderingen van de COV3.
Eind 2020 werd een handelseditie gepubliceerd van de afstudeerscriptie van Erik Odegard. Erik is
kandidaat-lid van de COV. Het boek heet: The Company Fortress, Military Engineering, and the
Dutch East India Company in South Asia, 1638-1795. Een deel ervan was al eerder als artikel
gepubliceerd in Verre Forten, Vreemde Kusten. Het boek is verschenen bij Leiden University Press.
Edwin Paar, voorzitter

Fort Juromenha (20 km ten zuiden van Elvas), ontworpen en gebouwd door Jan Ciermans uit Den
Bosch, foto: E. Paar
Monumenten Advies Commissie [MAC]
In dit ‘Covid-19-jaar’ is de MAC gelukkig twee keer fysiek bij elkaar gekomen op een locatie met
voldoende persoonlijke afstand in het dorpshuis van Tull en ‘t Waal. Daarnaast is er veel contact
geweest via e-mail en zijn er binnenkomende vragen van met name correspondenten beantwoord. Het
aantal binnenkomende vragen van correspondenten lag duidelijk lager dan in andere jaren, wat
mogelijk veroorzaakt is door de Covid-19-beperkingen, maar ook omdat wij het idee hebben dat
correspondenten vaak beter in staat zijn om zelf actie te ondernemen.
De MAC heeft zich met de volgende kwesties beziggehouden.
Tankversperring Nederweert: Om een nieuwe brug te kunnen aanleggen werd helaas besloten om een
deel van een aanwezige aspergestelling te verwijderen. Dit deel zou worden bewaard en kon dan later
betrokken worden in het ‘beleefbaar maken’ van het culturele erfgoed.
Westvoorne: De voormalige Duitse commandobunker in Rockanje is ondanks onze inzet en ondanks
ons bezwaar tegen de afwijzing van het aanwijzen van WN105H als gemeentelijk monument toch
gesloopt. "Gelukkig hebben we de foto's nog".
Oude Schans: Bouwplannen bij Oudeschans; een aanvraag voor de bouw van grote agrarische
opstallen in het schootsveld van de vesting. Deze opstallen tasten het aanzien van de vesting aan.
Beroep is ingesteld.
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Klundert: Wat betreft de Stenen Poppen, monniken op de beer van de vesting, ligt er nu een herzien
inrichtingsplan voor behoud en herstel, dat volgend jaar wordt uitgevoerd.
Rob Verhoef, secretaris
Werkgroep Koude Oorlog (WKO)
In 2021 is de Werkgroep Koude Oorlog gestart. Nadat het instellingsvoorstel in het Dagelijks Bestuur
was goedgekeurd, heeft Kees van Dam de coördinatie van de werkgroep op zich genomen. Er werden
18 personen enthousiast gevonden om deel te nemen en op 22 maart was de eerste online-bijeenkomst.
In april zijn doelen en werkwijze vastgelegd in een ‘Plan de Campagne’. De taak van de werkgroep is
kort samen te vatten als: het uitvoeren van onderzoek naar het erfgoed van de Koude Oorlog, naar
werken die zijn gebouwd of gebruikt in het kader van de militaire of civiele verdediging. Daarbij
wordt stapsgewijs inventarisatie gemaakt van 1) locatie van objecten, 2) achtergrondinformatie van
objecten of categorieën en 3) zicht op verbanden, betekenis en overkoepelende verhalen. Doel hiervan
is om meer inzicht in het erfgoed uit de Koude Oorlog te krijgen en het draagvlak voor behoud ervan
te vergroten. Eén van de middelen hiertoe is het verzorgen van publicaties over het onderwerp.
De werkgroep is in 2021 tien keer bij elkaar gekomen, waarvan twee keer op locatie. Hierbij werd de
groep hartelijk ontvangen op Fort Uitermeer en bij het Museum Bescherming Bevolking in Rijswijk.
Helaas overleed in november Kees Ampt, die vanaf het opstarten van de werkgroep heeft meegedacht
en zijn kennis inbracht.
Er is vanaf het begin goed contact gehouden met de gelijktijdig gestarte Werkgroep Koude Oorlog bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)4) . Drie deelnemers hebben zitting in beide
werkgroepen. De werkgroep bij de RCE heeft ‘verhaallijnen’ over thema’s uit de Koude Oorlog
opgesteld, die door onze werkgroep zijn meegelezen en aangevuld. Daarna zijn door onze werkgroep
zogenaamde ‘highlights’ aangedragen: objecten die karakteristiek zijn voor bepaalde thema’s en
categorieën, te denken aan de opslag bij ’t Harde, de verschillende generaties shelters op vliegbasis
Soesterberg, PTT-bunker in Alkmaar of het magazijncomplex bij Fort Spaarndam-Noord.
Gezamenlijk werden door enkele leden van de werkgroep verschillende objecten bezocht, zoals
complexen in Heerlen en Amsterdam.
Er is in mei een persbericht uitgegaan dat verschillende tips heeft opgeleverd. Twee webinars van de
CEE zijn aan het onderwerp gewijd en er werd bijgedragen aan door de RCE georganiseerde platforms
‘Militair Erfgoed van de 20e eeuw’ in maart en september. Daarnaast werd door leden meegedacht bij
enkele bedreigde objecten, zoals de noodzetel van de gemeente Almelo en het communicatiecentrum
van Vliegbasis Twenthe aan de Haimersweg.
Vanaf de zomer zijn de correspondenten van Menno gevraagd, om mee te helpen bij de inventarisatie,
door aan te geven welke objecten bij hen reeds bekend zijn. Deze vraag bleek simpeler gesteld dan
beantwoord. Zo bleek het aantal objecten in sommige rayons bijzonder groot, in andere rayons vrijwel
afwezig en ook zijn veel Koude Oorlog objecten in de loop der tijd goed verborgen (of min of meer
geheim) gebleven en daardoor ook niet bekend bij onze correspondenten.
Een webpagina met meer informatie is in ontwikkeling, zie
https://coehoorn.nl/stichting/organisatie/werkgroepkoudeoorlog/
Kees van Dam, voorzitter
Commissie Excursies en Evenementen [CEE]
Voor het tweede jaar op rij was het vanwege de maatregelen tegen de Covid-19-pandemie niet
mogelijk om excursies en andere evenementen door onze stichting te organiseren.
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In aanvang van het jaar werd aandachtig naar de omstandigheden en maatregelen gekeken en was er
enkele keren hoop, dat er ruimte kwam om de geplande excursies voor 2020 alsnog in 2021 tot
uitvoering te kunnen brengen. Helaas mocht het niet zo zijn.
Om toch iets voor onze begunstigers en belangstellenden te doen, werd gekeken naar de mogelijkheid
van het organiseren van ‘webinars’. Na een snelle verkenning en een testsessie werd besloten, om voor
het gehele jaar een agenda te in richten met interessante sprekers en onderwerpen. Dit met een
frequentie van één per maand. De webinars zijn uitgevoerd via het platform Zoom en werkten
succesvol. Er zijn negen webinars verzorgd met onderwerpen van uiteenlopende aard. 477 deelnemers
deden mee, gemiddeld 53 per webinar met een top van 82.
Alle webinars zijn via een pagina op onze website terug te zien op een afgesloten deel van YouTube.
Via deze weg hebben nog eens 618 mensen de webinars bekeken met een gemiddelde van 68 per
aflevering.
Menno ‘webinar terugkijk’-pagina:
https://coehoorn.nl/om-te-weten/webinars/
Menno YouTube-kanaal openbaar:
https://www.youtube.com/channel/UC9vnBwf0mLUpIbUdxp59pag/playlists

Fort Pampus, foto: H. van den Boomgaard
Om onze stichting meer zichtbaar te maken op internet en ter ondersteuning van onder andere de
webinar- activiteiten, zijn accounts aangemaakt op diverse sociale media. Een al bestaand account bij
Facebook werd weer actief in gebruik genomen. Daarnaast zijn op LinkedIn, Twitter en Instagram
Menno-accounts aangemaakt en in gebruik genomen.
Deze sociale media worden gebruikt om interessante meldingen, foto’s en artikelen die voorbijkomen
of waarop we worden geattendeerd, onder de aandacht te brengen van onze “volgers”, medebelangstellenden in het militair erfgoed.
Op Facebook zijn er 606 volgers met per maand rond de 1500 berichten en views.

Op LinkedIn zijn er 64 connecties met ruime reacties op berichten.
Op Twitter zijn er 80 volgers en Menno volgt er 42.
Op Instagram zijn er 247 volgers en Menno volgt er 101.
Aankondigingen worden gedaan van webinars maar ook van interessante publieksmomenten.
Daarnaast worden foto’s van objecten getoond met een korte beschrijving, om belangstellenden op
militair erfgoed op mooie locaties te wijzen en te informeren. Deze foto’s worden aangeleverd door
medewerkers van de stichting.
Facebook
https://www.facebook.com/StichtingMennoVanCoehoorn
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/stichting-menno-van-coehoorn/
Twitter
https://twitter.com/StMennoCoehoorn
Instagram
https://www.instagram.com/stmennocoehoorn/
Het Zoom-account wordt ook gebruikt voor andere digitale ontmoetingen dan de webinars.
Werkgroepen, onze commissies, het AB en bijzondere bijeenkomsten maken gebruik van dit platform
om met elkaar te overleggen, informatie te delen of presentaties te verzorgen. Alle onderdelen van
onze stichting kunnen een beroep doen op dit account. Daarnaast wordt voor de webinars gebruik
gemaakt van een Mentimeter-account. Dit is een digitaal enquêteplatform waarmee tijdens webinars,
presentaties of overleggen, of separaat anonieme enquêtes kunnen worden ingezet met live resultaten
en een print-out hiervan.
De CEE heeft in 2021 geen vergaderingen belegd. Er is telefonisch of per e-mail contact onderhouden
en daar waar nodig zijn zaken overlegd of behandeld.
Tegen het eind van het jaar zijn op deze wijze de eerste stappen gezet om in 2022 excursies te kunnen
te laten plaatsvinden. Voor twee eerder uitgestelde excursies, Fort Giessen en Hoek van Holland, is
contact gezocht met de gastlocaties en zijn potentiële data voor in 2022 vastgelegd.
In 2021 heeft het AB besloten dat de zogenaamde ‘Correspondentendagen’ worden vervangen door
‘Medewerkersdagen’ en dat zij worden losgekoppeld van de excursies.
Vanaf 2022 zullen naar verwachting twee maal per jaar Medewerkersdagen plaats vinden, waarbij we
ons richten op het uitwisselen van kennis, ervaring en vraagstukken en het beluisteren van externe
deskundigen. Deze dagen worden bij voorkeur gehouden op een interessante locatie, alwaar we ook
nog iets van militair erfgoed kunnen bezoeken.
Raphaël Smid, voorzitter

