Nummer 3 – december 2017

Van de voorzitter
Dat de wintermaanden zijn ingetreden, wil niet zeggen dat het bestuur in winterslaap is gegaan. In de
vorige Nieuwsflits schreef ik dat onze plannen gereed waren en verzonden naar de gemeente Katwijk.
De subsidie was toen al informeel door de wethouder toegezegd, en dus dachten we in december 2017
het huurcontract te kunnen tekenen bij het Rijksvastgoedbedrijf. Maar toen werden we er half november op gewezen dat onze doelstelling niet past
binnen het bestemmingplan voor het vliegveldterrein. Dat was schrikken, want zo’n vergunning aanvragen kost honderden euro’s. Het bestuur moest
weer flink aan het werk om de kosten en het tijdverlies beperkt te houden. Maar de wethouder heeft
ons verzekerd dat de subsidie er zal komen. U leest
er meer over in deze Nieuwsflits.
Ondertussen gaat het werven van fondsen door. Zo werden we in december genomineerd voor het Rabobank
Wensenfonds. Een MLD-vlag is ons geschonken. 2018 wordt ook een spannend jaar: de ondertekening van het
huurcontract, het binnenhalen van fondsen, de inrichting van het gebouw en nog veel meer. Ten slotte organiseren
we eind februari of begin maart een bijeenkomst voor alle donateurs en vrijwilligers. U leest er meer over in deze
Nieuwsflits.
Namens het bestuur wens ik u allen een heel goed en gezond 2018 toe.
Peter Korbee, voorzitter

Uitstel, geen afstel
In de vorige Nieuwsflits schreven we dat we heel binnenkort met groot nieuws zouden komen over de toekenning
van gemeentelijke subsidie. Dat bleek al snel te optimistisch. In plaats van goed nieuws te brengen, vroeg de betrokken ambtenaar of we al wisten of ons bezoekerscentrum in het bestemmingsplan ging passen. Eerder zou de
gemeente niet kunnen beslissen over onze subsidieaanvraag. Iedereen is enthousiast over onze plannen, ook de
wethouders en de burgemeester, maar regels zijn regels.
Een snelle check wees uit dat onze plannen niet passen binnen het geldende, tijdelijke bestemmingsplan. Dit is zuur
omdat heel veel activiteiten op het terrein zijn toegestaan, maar het exploiteren van een bezoekerscentrum met
expositie niet. Een theaterhangaar (honderden auto’s per dag) runnen mag, een bunker met expositie (hooguit
tientallen auto’s per week) niet.
De enige oplossing lijkt een ‘omgevingsvergunning’ aanvragen: een exercitie die acht weken en zo’n €600 kost. En
dan is het de vraag of die aanvraag succesvol is. Om daar meer zekerheid over te krijgen, hebben we een verzoek
tot ‘vooroverleg’ ingediend: dan bekijkt de gemeente of onze aanvraag een goede kans van slagen heeft. Als dat zo
is – en daar gaan we vanuit – dan moeten we alsnog een vergunning aanvragen. Bovendien hebben we gevraagd of
er voor ons een gedoogconstructie mogelijk is, zodat we die €600 in onze zak kunnen houden. Het vooroverleg
vindt plaats in januari. We houden u op de hoogte.

Donateursbijeenkomst
Begin februari of begin maart organiseren we een
avondje voor donateurs en andere geïnteresseerden.
Uiteraard vertellen we dan hoe de SHVV ervoor staat
en alle laatste nieuwtjes over het bezoekerscentrum.
Verder zijn we van plan een interessant programma te
presenteren, waaronder een film. U kunt in februari
een uitnodiging verwachten.

Rabobank Wensenfonds
De Rabobank heeft ons genomineerd voor het Wensenfonds. Dit fonds steunt initiatieven die iets bijdragen aan de
samenleving, zoals verenigingen en stichtingen. De steun bedraagt maximaal €5000 per initiatief, waarbij geldt dat
de klanten stemmen over de verdeling van het geld. Na de nominatie hebben we via Facebook en Twitter geprobeerd zo veel mogelijk stemmen te werven. Klanten van Rabobank Leiden-Katwijk konden tot en met 17 december
stemmen. Of we in de prijzen zijn gevallen, wordt eind januari bekend gemaakt.
We hebben ons bij nog meer fondsen gemeld, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Lions Club en de Meerburgprijs.

Collectienieuws
Afgelopen periode hebben we wat klein, maar welkom materiaal ontvangen voor de toekomstige collectie. De Trackerpropeller die we van Vereniging Oud Valkenburg hebben
gekregen, is vervoerd naar hangaar 7, onze tijdelijke opslagruimte. Overigens is hangaar 7 voor vier jaar verhuurd aan
het bedrijf Trotter (trotter.eu), dat mobiele reclameborden
produceert. Het bedrijf heeft een hoekje voor ons vrijgehouden!

‘Nieuwe’ MLD-vlag
We hadden een originele MLD-vlag, maar die werd enige tijd
geleden gestolen uit onze opslag in hangaar 7. Dat pijnlijke
verlies is goed gemaakt. We kregen in november een nieuwe
vlag van de zoon van oud-commandant P.J. Leedekerken van
MVK De Kooy. We zullen de vlag goed opbergen.

Activiteiten in 2018
De volgende activiteiten kunt alvast in uw nieuwe agenda
noteren:
NL Doet (nationale klusdag)
9 maart
Nationale Monumentendag
8 september

Doe mee!
De SHVV kan alleen bestaan dankzij vrijwilligers. Wanneer we echt de handen uit de mouwen gaan steken, willen
we ons team snel verder uitbreiden met:
● Financieel specialist – We zoeken dringend iemand met ervaring op financieel gebied die ons kan helpen met de
boekhouding, het maken van plannen en het werven van fondsen.
● Websitebouwer – Wie kan ons helpen bij het bouwen van een website? Weet u iets van websites bouwen
(Wordpress bijvoorbeeld) en vindt u het leuk om te doen?
● Organisatoren – De SHVV gaat zo snel mogelijk beginnen met het organiseren van activiteiten voor de donateurs.
Vindt u het leuk om te helpen?
● Klussers – Komende voorjaar hopen we te kunnen beginnen met klussen aan de telefooncentrale. Zin om gezellig
te komen schilderen, schoonmaken en klussen, en er iets moois van te maken?
Meld u aan via historie@vliegveldvalkenburg.nl.

Wij bestaan dankzij uw donatie
Een stichting als de SHVV is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Maar ook sponsors en
donateurs zijn onmisbaar. We hopen dat veel mensen de stichting een warm hart toedragen.
Wij willen u vragen om in 2017 donateur en te worden voor minimaal €10 per jaar. U steunt daarmee onze doelstellingen, zoals het realiseren van het bezoekerscentrum. Wij zullen u via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte
houden van de ontwikkelingen, organiseren ieder jaar een donateursdag en andere activiteiten op en rondom het
vliegveld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelden kan via e-mail, onze website of door deze strook te printen en naar ons op sturen; zie het adres onder.
Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

○ Ik geef mij op als donateur en/of vrijwilliger van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg.
○ Ik maak mijn donatie €10,- over op rekeningnummer NL62 RABO 0184 1648 85.
○ Hierbij machtig ik de stichting SHVV om tot wederopzegging jaarlijks mijn donatie af te schrijven van mijn bankrekeningnummer (IBAN)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuur
Peter Korbee
Marco Borst
Prudent Staal
Rob Schleiffert

Contact
voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester
secretaris

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

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

