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Van de voorzitter

Tussen de vorige Nieuwsflits en deze heeft het bestuur
grote stappen gezet, daarbij geholpen door enkele vrijwilligers. Een korte terugblik. Onze
nze eerste informatiedag
in het Dorpshuis in Valkenburg was een succes
succes: er kwamen 65 bezoekers luisteren naar de laatste nieuwtjes en
kennismaken
maken met het bestuur en vrijwilligers. En omgekeerd natuurlijk! Burgermeester C. Visser en wethouder
J. Knape waren ook aanwezig. Hun belangstelling waarderen we zeer. Wat
at is er nog meer gebeurd de laatste
maanden? We hebben de culturele
ulturele ANBI
ANBI-status gekregen en uw privacy veilig gesteld. Goed nieuws is ook dat
de Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg
Valkenburg ons Project Hangaar
7 steunt.
Maar daar houdt het goede nieuws op. We hadden hier de ondertekening van het huurcontract
huur
willen melden, een
belangrijke stap op weg naar het bezoekerscentrum
bezoekerscentrum. Maar totaal onverwachts zijn er wat complicaties opgetreden
die nieuwe vertraging voor onze
nze plannen veroorzaken. Ondertussen gaan we door met de
d voorbereidingen voor de
inrichting. U lees dit allemaal nog uitgebreid in deze Nieuw
Nieuwsflits.
Peter Korbee, voorzitter

Langer wachten op de huurovereenkomst

Op deze plek hadden we groot nieuws willen brengen: dat de huurovereenkomst is getekend en dat we over een halfjaar de sleutel zullen krijgen
voor het bezoekerscentrum. Maar dat gaat nog even niet door. Er zijn wat
pr
problemen gerezen.
We hebben de vergunning en de subsidie, maar we hebben nog steeds geen
getekende huurovereenkomst voor Gebouw 250, de voormalige telecommutelecomm
nicatiebunker
nicatiebunker. Een paar maanden terug leek alles voorspoedig te gaan. Half
juli hebben wij samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) overeenstemming
bereikt over de exacte inhoud van het huurcontract. Het leek een kwestie
van een paar dagen voor we het konden ondertekenen.
ondertekenen
Maar het definitieve contract kwam niet
niet. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft beb
hoefte aan een nader gesp
gesprek
rek over de activiteiten die wij in en vanuit het
bezoekerscentrum wi
willen
llen gaan organiseren. Vanwege vakanties en andere
verplichtingen kan dat gesprek pas medio september plaatsvinden. We balen
natuurlijk van deze nieuwe vertraging, maar we houden de moed erin… uiteindelijk zal het goed komen!

Als de overeenkomst in september getekend kan worden, heeft het RVB naar verwachting maximaal 6 maanden
nodig om het gebouw gereed te maken. Als alles na de ondertekening volgens planning verloopt, krijgen we de
sleutel in de eerste helft van 2019 en kunnen we aan de slag.
Het interieur moet worden schoongemaakt, opgeknapt en geschilderd, waarvoor het bestuur rekent op de hulp van
veel vrijwilligers. Daarna begint het inrichten. Het bestuur is druk met het maken van plannen voor de indeling en
aankleding van de expositie. Die plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt, vertraging of niet.

Bedenk een naam voor het bezoekerscentrum

Hoe gaat het bezoekerscentrum heten? ‘Bezoekerscentrum van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg’ bekt
niet echt, dus zoeken we een korte, pakkende naam. Die komt dan op de gevel te staan. Het bestuur heeft nog
geen naam kunnen verzinnen. De naam zou kunnen verwijzen naar vliegveld Valkenburg, de Marineluchtvaartdienst of naar de vliegtuigen die er ooit waren.
Onder de lezers van deze Nieuwsflits zijn vast creatieve mensen die willen meedenken, of misschien zelfs zo een
toepasselijke naam uit hun mouw schudden. Weet je een ‘catchy’ naam? Laat het ons weten!

Vrijwilligers gezocht
Penningmeester

We zoeken dringend iemand met ervaring op financieel gebied (bij voorkeur opgedaan in een vereniging
of stichting) die de boekhouding, donateursadministratie en belastingaangifte op zich kan nemen. U
neemt zitting in het bestuur en beslist mee over de
koers van de SHVV. Het bestuur vergadert een avond
per maand – nu nog in de kerktoren in Valkenburg,
maar later in het bezoekerscentrum.
Neem contact met ons op via
historie@vliegveldvalkenburg.nl
of bel Peter Korbee (071 - 4023920)

Klussers

Komende winter gaan we beginnen met klussen aan
het bezoekerscentrum. Zin om gezellig te komen
schilderen en er samen iets moois van te maken?
Meld u alvast aan.

Websitebouwer

Bij een prachtig bezoekerscentrum hoort een prachtige website. Wie kan ons helpen bij het bouwen van
een site? Weet u iets van websites bouwen (met
WordPress bijvoorbeeld) en vindt u het leuk om iets
moois te maken?

We hebben de Culturele ANBI-status

Ook dit is goed nieuws: de Belastingdienst heeft de stichting per 1 januari 2018 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als Culturele ANBI. Omdat we
deze status hebben, kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven,
schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt nog een extra
voordeeltje: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag
van de gift aftrekken. En ondernemingen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken
in hun aangifte vennootschapsbelasting. De ANBI-regels verplichten ons een financieel
overzicht te publiceren. Deze informatie (over 2017) kunt u vinden op onze website.

Collectienieuws
Spinner op de prop

De Neptune-motor is compleet. Vrijwilligers hebben in mei de spinner op
de prop gemonteerd (zie de foto rechts). De metalen kegel is gezandstraald, netjes opgeknapt en zwart gespoten.
Inmiddels zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan met het opknappen van
de Tracker-prop die tot voor kort bij het Torenmuseum in Valkenburg
stond.

Opgravingen op het vliegveld

Er wordt al een tijdlang flink gegraven op het vliegveldterrein. Daarbij
komen soms heel voorwerpen naar boven die vele tientallen jaren in de grond hebben gezeten. De kleine spullen
gaan naar het archeologisch depot in Alphen aan de Rijn, de grote voorwerpen worden opgeslagen in een hangaar.
Een delegatie van het bestuur ging een kijkje nemen in Alphen en trof daar enkele zeer interessante voorwerpen
aan, zoals een koperen identificatieplaatje van een Ju-52, een verroest bomophangpunt (‘pylon’) van een geallieerd
toestel en een cockpitonderdeel van nog een niet geïdentificeerde schroefjager (op de foto links). Ook troffen we
uitrustingsstukken aan van Duitse soldaten. In de
hangaar op Valkenburg zagen we onderdelen van
Messerschmitt 109’s (die waren tijdelijk op ‘Flugplatz Katwijk’ gestationeerd) en stukken schroot van
verongelukte of neergeschoten vliegtuigen, waarvan
een met de naam van een Britse komiek uit de
Tweede Wereldoorlog.
In juli maakte het Rijksvastgoedbedrijf bekend dat er
behalve onderdelen van gevechtsvliegtuigen ook
munitie, wapens en een ‘zeldzame’ bunker zijn opgegraven. Archeologisch onderzoek leverde vondsten op uit de Romeinse tijd.
Het goede nieuws is dat wij deze spullen zo goed als
zeker in onze collectie kunnen opnemen. Daarvoor
staan we in contact met de provincie en de locale
archeoloog.

Hoe gaat het met Project Hangaar 7?

Project Hangaar 7 is het project van
de gebroeders Den Hertog om Hangaar 7 (de grote blauw en grijze hangaar) in schaal 1/72 na te bouwen,
plus het hoofdplatform en de Neptune-poortwachter. Het resultaat zal
een prominente plaats krijgen in het
bezoekerscentrum.
De twee ervaren modelbouwers
hebben materialen besteld voor de
hangaar. In afwachting van de levering daarvan zijn ze begonnen met
het maken van de spot waar de Neptune stond en alles daar omheen, zoals het muurtje met de tekst Marine Vliegkamp Valkenburg. Ook aan de Neptune zelf wordt gewerkt. Dit liep wat vertraging op: door de hete periode konden ze hem nog niet spuiten.

Steun voor Project
ject Hangaar 7

De Lions Club Rijnsburg-Valkenburg steunt Project Hangaar 7. Op vrijdagavond 10 augustus
werd in Bloemenveiling Royal Flora Holland de Flower Parade gehouden. Hier waren de
praalwagens te zien die de volgende dag zouden meerijden in de Flower Parade, het RijnsRijn
burgse bloemencorso. De Lions hield een loterij voor enkele goede doelen en Project Hangaar
Hanga
7 is er daar een van!

Uw gegevens zijn veilig

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening
ening Gegevensbescherming
(AVG), in de hele EU, en de SHVV voldoet daaraan. Om uw privacy te garanderen hebben wij een AVG-protocol opgesteld waarin
arin staat welke gegevens we
van u verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Wat we met uw gegevens
doen staat in een privacyverklaring. Zo delen wij uw gegevens met niemand
en bewaren we ze niet langer dan noodzakelijk. Natuurlijk heeft u het recht
om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt de verklaring lezen op onze website: www.vliegveldvalkenburg.nl

Donaties voor 2018

Een stichting als de SHVV is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van donateurs en vrijwilligers. Als u deze
nieuwsflits ontvangt omdat u eerder een donatie hebt gedaan, dan vragen wij u om ook in 2018 donateur te worden voor minimaal €10 per jaar.
Bij donateurs die vorig jaar een doorlopende incassomachtiging hebben afgegeven, hebben wij de donatie voor
2018 reeds afgeschreven.
Zo steunt u onze doelstellingen, zoals het realiseren van het bezoekerscentrum. Wij zullen u via deze (digitale)
nieuwsbrief
rief op de hoogte houden van de ontwikkelingen, organiseren ieder jaar een donateursdag en andere act
activiteiten op en rondom het vliegveld.
U kunt uw donatie overmaken naar rekenin
rekeningnummer
gnummer NL62 RABO 0184 1648 85 t.n.v. de SHVV in Katwijk.
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Contact

Adres: Wassenaarseweg 75 (geb. 238), 2223 LA Katwijk
E-mail: historie@vliegveldvalkenburg.nl
rie@vliegveldvalkenburg.nl
Website: www.vliegveldvalkenburg.nl
Facebook: www.facebook.com/vliegveldvalkenburg
Twitter: @Valkenburg 1939

Wilt
ilt u deze mails niet meer ontvangen? Meld ons dit dan door een mailtje te sturen.

