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Na het jaar 2020 waarin we als bunkermuseum bijna niet open konden door het Corona
virus, dachten wij net als iedereen dat 2021 een veel beter en vooral weer een normaal jaar
zou worden. Helaas was niets minder waar. Het jaar begon met een lockdown. Dit rigoureus
besluit van de regering had niemand verwacht.
Start 2021
Door de lockdown en dus slechte start van het jaar voor ons bunkermuseum zijn we pas
open gegaan vanaf het moment er weer meer mocht. Tijdens deze opstart periode hebben
wij als team niet stilgezeten. 6 juni was het dan eindelijk zover de eerste openingsdag van
het jaar 2021, 2 maanden later dan gepland. We begonnen rustig aan met tijdsloten en
kleine groepjes. En dan groepjes in de vorm van een huishouden, bijvoorbeeld 1 familie, 1
gezin, 1 persoon. Dit had natuurlijk invloed op de bezoekersaantallen maar we konden
gelukkig open met het bunkermuseum. En dat is natuurlijk wat wij het liefste doen.
In de zomer maanden zijn een aantal keer extra open geweest om toch nog extra bezoekers
te ontvangen en daarbij ook extra inkomsten te proberen te genereren.
Rondleidingen en Bunkerdag 2021
Door het Coronavirus hebben wij net als in 2020 geen rondleidingen kunnen geven en ook
de jaarlijks Bunkerdag werd door de organisatie opgeschort naar volgend jaar.
Het is dan ook voor ons wederom geen goed jaar geweest financieel gezien.
De rondleidingen en Bunkerdag 2022 staan gelukkig wel weer in de planning Hopelijk
kunnen we dan deze superleuke activiteiten wel doen.
48th Highlanders reenactors 2021
In augustus 2021 hadden wij een speciale dag georganiseerd. Wij hadden reenactors van
de Canadese 48th Highlanders uitgenodigd om scenes neer te zetten in het gebied om ons
bunkermuseum. Deze groep reenactors hadden een klein kamp opgebouwd met onder
andere een hoofdkwartier, keuken, veldhospitaal en een slaapvertrek. Ook konden er
“mijnen” worden gezocht in een klein afgezet stukje duin. Tijdens deze dag kregen de
bezoekers uitleg over de WOII. De toegang was gratis, alleen om het bunkermuseum te
bezoeken moest een kaartje gekocht worden.
Kinderen konden bij het hoofdkwartier een formulier ophalen met een puzzelroute waar
diverse opdrachten opstonden. Na afloop kregen zij een lekkere versnapering. Het was een
leuke, drukke en leerzame dag. Met veel leuke reacties.
Nieuwe promotiefilm laten maken voor het Bunkermuseum 2021
Wij hebben een nieuw promotiefilm laten maken voor het bunkermuseum die we kunnen
laten zien in bijvoorbeeld restaurants in Egmond. Met als doel nog meer bezoekers te
genereren en naamsbekendheid te vergroten.

Vrijwilligers seizoen afsluiting 2021
We waren open met het bunkermuseum, waarbij we elke keer een andere vrijwilliger aan de
kassa hadden. Mede door deze wisselingen zagen we niet iedereen en niet iedereen wilde
nog staan in verband met de coronaregels. Gelukkig hebben wij eind oktober 2021 een
vrijwilligersavond kunnen organiseren in de vorm van een avondje bioscoopbezoek. Dit werd
erg goed ontvangen. In VUE Alkmaar draaide de film “mijn beste vriendin Anne Frank” waar
we met zo’n 15 vrijwilligers en bestuur naar toe geweest waren.
Rabobank Clubsupport 2021
Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan met de Rabobankclubsupport van Rabobank
Noord Kennemerland. Er was dit jaar een flink 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 €
526,93 in ontvangst mogen nemen. Wij willen al onze stemmer hier uiteraard enorm voor
bedanken!

Hotel de Wereld – Replica capitulatietafel vervangen door origineel
Eind september ontving Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld in Wageningen van
Stichting Egmond ’40-'45 één van de tafels die in Hotel de Wereld stond, toen op 5 mei 1945
de geallieerde luitenant-generaal Charles Foulkes aan de Duitse kolonel-generaal Johannes
Blaskowitz de bevelen overhandigde voor een ordelijke aftocht van de Duitse troepen uit
Nederland. Eén dag ervoor, op de Lüneburger Heide had de Duitse admiraal Von
Friedeburg ten overstaan van veldmaarschalk Montgomery de overgave van de Duitse
strijdkrachten in Noordwest Duitsland, Sleeswijk Holstein, Nederland en Denemarken
getekend. De tafel stond met twee stoelen in de opslag van de Stichting Egmond ’40-'45 in
Egmond. Het bestuur van de Stichting Egmond ’40-’45 vond dat de tafel eigenlijk in Hotel de
Wereld moest staan, hoewel deze oorspronkelijk tot het meubilair van het voormalig ’Tehuis
voor oud-zeelieden’ behoorde. Dat werd in 1942 gedwongen te evacueren waarbij de
bewoners met al hun hebben en houwen, incl. meubilair van het tehuis, eerst in Oosterbeek
en later in Wageningen terechtkwamen. Hotel de Wereld is erg blij met deze originele tafel,
omdat het hotel het al geruime tijd met een replica moest doen. In Wageningen staat nog
één originele tafel, namelijk in historisch museum De Casteelse Poort.
Lichtjesavond begraafplaats Bergen
Elk jaar op kerstavond zetten wij lichtjes neer bij de oorlogsgraven.
Wij zorgen dan kosteloos voor de koffie en warme chocolademelk voor de bezoekers.
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 2021 vooral achterons liggen en vooruitkijken. Wij zitten in iedergeval vol
energie en hebben zin in 2022 wat een top jaar zal gaan worden.

