Beschrijvend Jaarverslag 2016 – STICHTING AVOG
Ook voor 2016 werd besloten de zomer-openstelling voort te zetten. In de maanden juli en
augustus was het museum daarom elke zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend.
Toeristen in de Achterhoek hebben daardoor een betere kans gekregen ons museum te
bezoeken.
Op 1 mei 2016 werd het Overzichtsbord van de Achterhoek met crashes uit WOII officieel
gepresenteerd aan het publiek, er was veel belangstelling van de pers en er verschenen
hierover diverse krantenartikelen, ook in landelijke bladen. TV-Gelderland besteedde er ook
aandacht aan. Tijdens de openstelling blijkt onder het publiek extra belangstelling te
bestaan voor dit nieuwe unieke bord. Het bord kon worden gerealiseerd dankzij al onze
vrijwilligers en de zeer welwillende medewerking van Reclamebureau Virupa en o.a. een
financiële bijdrage van de RaboBank Noord- en Oost Achterhoek.
In verband met een nieuwe rijksregeling zijn er vanaf 2016 extra financiële middelen
beschikbaar voor ouderen die in een tehuis verblijven om aan meer ontspannings- en
recreatieve activiteiten deel te nemen. In dat verband zijn door ons 28 woonzorgcentra in
de Achterhoek, Liemers, Veluwezoom en een gedeelte van Twente aangeschreven om deze
te wijzen op die nieuwe regeling met het voorstel in dit kader eventueel een uitstapje naar
ons museum te organiseren. Voor ons museum is de doelgroep ouderen zeker van belang,
veel van hen hebben immers nog de oorlog meegemaakt. Niet duidelijk is of dit in 2016 een
extra toeloop heeft opgeleverd naar ons museum. Aan de hand van namen van
bezoekersgroepen kon dat (nog) niet worden vastgesteld. De regeling is voorlopig
structureel dus kan ook in komende jaren nog effect hebben. Ook alle Achterhoekse
campings werden in 2016 nogmaals weer aangeschreven om hen te wijzen op de extra
zomer-openstelling in juli en augustus.
Ook voor 2016 werd weer subsidie van de gemeente Oost Gelre ontvangen waarvoor het
bestuur deze gemeente zeer erkentelijk is, terwijl ook weer een behoorlijk bedrag aan
fooien werd ontvangen. De website werd weer aangepast om onze stichting ANBI-proof te
houden. De problemen met de toegankelijkheid van ons museum tijdens de Zwarte Cross
zijn door overleg met de organisatie en de gemeente opgelost door een betere regeling
met passeerpasjes en een betere instructie v.d. verkeersregelaars.
In totaal bezochten 9 scholen ons museum, waarvan drie uit de gemeente Oost Gelre en 6
elders uit de Achterhoek. Hiervan waren 8 basisscholen en één voor voortgezet onderwijs.
In totaal brachten 56 groepen een bezoek aan ons museum, in 2015 waren dat er 83. Dit
jaar waren er ook weer diverse buitenlandse bezoekers van familieleden van
omgekomen vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog met name uit Canada. In
december bracht een groep Amerikanen en Engelsen een bezoek aan ons museum.
Medewerkers van History Flight uit de USA en van de Cranfield University afd. Forensic
Archaeology & Anthropology uit Engeland bezochten ons. Zij waren gedurende zes weken
net over de grens in Duitsland bezig met de berging van een Amerikaanse bommenwerper
en het opgraven en identificeren van drie vermiste vliegeniers, een project dat zij half
december met positief resultaat konden afsluiten. (identificatie en toekomstige
herbegrafenis van drie vliegers). Deze crashplaats was mede door toedoen v.d. AVOG aan
het licht gekomen. Een aantal AVOG-medewerkers heeft ter plaatse het onderzoeksterrein
bezocht. Beide organisaties hebben aangegeven in de toekomst een nauwere
samenwerking met de AVOG voor te staan vanwege het gegeven dat de AVOG hen o.a. nog
meer crashplaatsen kan aanwijzen waar zij onderzoek willen verrichten.
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