Beschrijvend Jaarverslag 2014 – STICHTING AVOG
In 2014 is besloten niet langer aangesloten te blijven bij de Stichting Vrijwilligerscentrale Oost
Gelderland (organisatorisch in 2010 door de gemeente Oost Gelre overgenomen) omdat de
afgelopen twee jaar vijf nieuwe vrijwilligers zich bij de AVOG hebben aangemeld. De verwachting is
dat we hiermee voorlopig voldoende menskracht in huis hebben voor de (nabije) toekomst.
Daarom is inmiddels ook de vacaturebank van onze eigen site gehaald.
In het kader van de Liberation Route Achterhoek is door Jan Geerdinck een grote steen geplaatst,
die als luistersteen dient en voorzien is van de nodige informatie voor de bezoekers. Hiermee is dit
project qua realisering afgerond, de respons zal later pas duidelijk kunnen worden, d.w.z. hoeveel
passerende bezoekers, voornamelijk fietsers, hiervan gebruik maken. Aangenomen wordt dat de
organisatie van de Liberation Route Achterhoek de registratie en evaluatie hiervan op zich neemt en
dat t.z.t. de deelnemende organisaties van de resultaten op de hoogte worden gebracht.
Ter afronding van het voor de AVOG zo buitengewoon teleurstellend verlopen bergingsproject van
de Lancaster ED470 in Zelhem (zie het Beschrijvend Jaarverslag 2013) zijn door Radio/TV Ideaal uit
Zelhem twee DVD-films geproduceerd, een algemene film over het gehele project en een tweede
voor het onderwijsveld uit de gemeente Bronckhorst. Van deze films werden elk drie exemplaren
aan de AVOG overhandigd, o.a. een serie voor het museum en een tweede serie voor twee Engelse
BBC-medewerksters die voor dit project in Engeland opnamen gemaakt hadden en die gratis aan
Radio/TV Ideaal beschikbaar hadden gesteld.
In 2012 heeft het Univé Fonds Oost aan ons museum een bijdrage verstrekt van € 2.500,--, de
realisering werd in 2013 afgerond en in mei 2014 werd een aantal functionarissen van het Univé
Fonds Oost uitgenodigd voor een feestelijke afronding van dit project. Er werden vier projecten voor
ons museum gerealiseerd. De regionale pers heeft in juni 2014 aan die bijeenkomst aandacht
besteed. Door deze bijdrage kon een zeldzame Rolls Royce motor van een Engelse Manchester
bommenwerper worden aangeschaft en een geschutskoepel van een Amerikaanse B-24 Liberator
bommenwerper worden gerestaureerd. Ook kon de website v.d. AVOG worden uitgebreid met nog
eens negen vreemde talen en ANBI-proof worden gemaakt, noodzakelijk om het belastingvrij
ontvangen van giften en legaten mogelijk te blijven maken. Daarnaast werden nog 1250 nieuwe
kleurenfolders bijgedrukt.
Ook in 2014 werd weer assistentie verleend aan het onderzoek in Duitsland naar enkele vermiste
Amerikaanse vliegeniers.
Ook werden in 2014 enkele onderdelen van de zeer zeldzame Duitse straaljager Arado 234 B-2 aan
ons museum beschikbaar gesteld. De mogelijkheden voor een verdere berging van deze
toestelresten zijn naar de toekomst doorgeschoven.
Ook voor 2014 werd weer een gemeentelijk subsidie van de gemeente Oost Gelre ontvangen
waarvoor het bestuur deze gemeente zeer erkentelijk is.
In totaal bezochten acht scholen ons museum, waarvan vijf basisscholen en drie voor voortgezet
onderwijs.
Dit jaar was een druk jaar voor wat betreft buitenlandse bezoekers, nog nooit brachten in één jaar
tijd zoveel buitenlandse familieleden uit Engeland, Canada en Australië van omgekomen vliegeniers
ons museum. Van zeven omgekomen vliegeniers bezochten diverse familieleden (zonen, dochters,
kleinkinderen, neven en nichten) ons museum en werden zij begeleid naar de desbetreffende
crashplaatsen in de omgeving. In januari familie van Falkenmire, in maart Ian Baker, in mei Francis
Vallis, in juli familie van Charlick, in september familie Upton (Falkenmire) en in november familie
van Hodgkinson.
In totaal brachten 82 groepen een bezoek aan ons museum, in 2014 waren dat er 80.
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