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Het jaar 2020 was, zoals voor vele een bizar jaar. Na een mooi seizoen in 2019, hadden we
weer energie voor het nieuwe jaar. Door de komst van het Coronavirus zijn een aantal leuke
en enthousiaste projecten komen te vervallen. Ook de reguliere openingsdagen waren niet
zoals we gewend waren. Door tijd vensters hebben we maar een fractie van het normale
aantal bezoekers mogen ontvangen. Ook de openingsdagen waren er een flink aantal
minder. Hierdoor waren natuurlijk ook de inkomsten minimaal. We hebben voor 2021 weer
volle energie en gaan er vanuit dat het een top jaar wordt.
Start 2020
Het jaar begon goed voor het bunkermuseum. We hebben de winter periode van 2019-2020
gebruikt om de tentoonstelling aan te passen voor de 75 jarige bevrijding in NL te laten zien.
Vele uren en werkzaamheden waren er verricht en we mogen best trots zijn op het resultaat.
Helaas hebben maar een beperkt aantal mensen het nieuwe tentoongestelde kunnen zien
door de beperkte openingstijden.
Rondleidingen en Bunkerdag 2020
Door het Coronavirus hebben wij geen rondleidingen kunnen geven en ook de jaarlijks
Bunkerdag werdt door de organisatie opgeschort naar volgend jaar.
Het is dan ook voor ons geen goed jaar geweest financieel gezien.
De rondleidingen en Bunkerdag 2021 staan gelukkig wel weer in de planning voor 2021.
Hopelijk kunnen we dan deze super leuke activiteiten wel doen.
Rabobank Clubsupport 2020 (Voorheen Rabobank Clubkas)
Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan met de Rabobank clubsupport van Rabobank
Noordkennemerland. Er was dit jaar een filnk bedrag te vergeven aan diverse stichtingen en
verenigingen. Doordat vele van jullie (leden van de Rabobank) in de regio’s Gemeente
Bergen, Castricum en Heiloo hebben gestemd op ons, hebben we het mooie bedrag van €
585,76 in ontvangst mogen nemen. Wij willen al onze stemmer hier uiteraard enorm voor
bedanken!.
Donateursavond 2020
Helaas door het bizarre jaar hebben wij geen donateursavond kunnen houden.
Onderhoud bunkermuseum
Ons museum heeft ook onderhoud nodig. Arbeid wordt door onze vrijwilligers met veel
passie en inzet gedaan. Materialen worden door ons aangekocht of worden gesponsord.
Al deze werkzaamheden brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Ook hebben wij
verschillende museumstukken moeten aanschaffen. Veel krijgen wij als schenking en in
bruikleen. Maar wij ontkomen er niet aan om sommige bijzondere stukken te moeten
aanschaffen. Ook hebben we het bunkermuseum deels van nieuwe vitrine verlichting
voorzien.

Vrijwilligersbijeenkomst 1 maart 2020
Voor het begin van het seizoen hadden wij onze jaarlijks terugkerende
vrijwilligersbijeenkomst. Er waren een aantal nieuwe dingen in het bunkermuseum te zien,
onderandere nieuwe poppen, vitrines en voorwerpen. Dit moesten we natuurlijk “live” laten
zien in het Bunkermuseum. Ook werkte we dit jaar met een kassasysteem en er werd over
de werking werd verteld.
De vrijwilligersbijeenkomst is de kickoff van het komende seizoen. Deze sloten wij af met
een thema filmje of docu onder het genot van een hapje en een drankje.
Culturele ANBI status
Vanaf 2018 hebben wij als Stichting Egmond ’40-’45 en daarmee Bunkermuseum Jansje
Schong een Culturele ANBI Status. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra
belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de
aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die
onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in
de aangifte vennootschapsbelasting.
Openingszondagen
Al met al hebben wij een handje vol bezoekers kunnen verwelkomen en onze nieuwe
tentoonstelling kunnen laten zien. Door de tijdsvensters waren we enorm beperkt in het
aantal bezoekers per keer en daarbij ook de “gebruikelijke” inkomsten.
Laten we het jaar 2020 vooral achterons liggen en vooruit kijken. Wij zitten in iedergeval vol
energie en hebben zin in 2021 wat een top jaar zal gaan worden.

