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Jaarverslag Stichting Bunkers in Wassenaar 2020 
 
 
Voorwoord bij het jaarverslag 
 
Voor het bestuur van de stichting was 2020 een bijzonder jaar. Het niet kunnen rondleiden in 
de Vleermuisbunker en in Rijksdorp (alle bestuursleden van de stichting zijn tevens gidsen) is 
moeilijk. Natuurlijk is dit voor alle gidsen van allerlei bezienswaardigheden in Nederland het 
geval. 
Echter werkzaamheden blijven er altijd. Het opknappen van Rijksdorp liep door en ook het 
overleg met Staatsbosbeheer is, ondanks de wisseling van de boswachter publiek, weer 
prima verlopen. 
Overleg met andere stichtingen van de Atlantikwall in Zuid-Holland en de provincie in de 
Erfgoedtafel loopt, virtueel, ook door. Op het moment dat ik dit schrijf (april 2021) gloort er 
enig licht aan het einde van de Corona tunnel. We hopen, natuurlijk met alle 
voorzorgsmaatregelen, in 2021 toch weer een aantal rondleidingen te kunnen gaan geven. 
 
Ruud Ruis, voorzitter 
 
 

1. Het bestuur 
 
Het bestuur kwam in de eerste maanden van 2020 driemaal bijeen; daarna werden 
door het uitbreken van de Coronapandemie alle contacten telefonisch en via de mail 
afgehandeld. 
De aandacht van het bestuur was met name gericht op de laatste werkzaamheden bij 
de Vleermuisbunker, t.w. het plaatsen van een deksel op de Tobroek en de voortgang 
van de werkzaamheden t.b.v. het opknappen van diverse onderdelen in Rijksdorp. 

 
2. De samenstelling van het bestuur   

 
Het bestuur bestond het gehele jaar 2020 uit: 
 
Ruud Ruis, voorzitter; 
Cor Slotboom, secretaris; 
Joop Krassenburg, penningmeester; 
Cees Neisingh, lid; 
Willem Marchee, lid, technisch adviseur. 

 
3. Bezoek  

 
In dit jaar was, door het uitbreken van de Coronapandemie, geen bezoek mogelijk aan 
Rijksdorp en/of Vleermuisbunker.  
Ook de jaarlijkse Bunkerdag en Open Monumentendag vonden geen doorgang. 
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4. Vleermuisbunker 

 
In het voorjaar werd de Tobroek afgesloten d.m.v. een stalen deksel, waardoor dit 
item een onderdeel zal kunnen worden van de komende rondleidingen. Tevens is met 
het plaatsen hiervan de beveiliging verbeterd. Hiermee zijn alle werkzaamheden in het 
kader van ‘de inrichting-, experience Vleermuisbunker’ uitgevoerd. 

 
5. Rijksdorp 

 
De werkzaamheden, begonnen in 2018, zijn na afronding van de asbestsanering 
voortgezet doch konden, mede door de Coronamaatregelen, in 2020 nog niet volledig 
worden afgerond. 
De Provincie Zuid-Holland gaf, op verzoek van de Stichting, toestemming voor uitstel 
van de uitvoering van de werkzaamheden, die naar verwachting in 2021 zullen worden 
afgerond. 

 
6. Financiën 

 
De financiën van de Stichting kenmerkten zich dit jaar vooral door uitgaven ten 
behoeve van verrichte werkzaamheden voor Rijksdorp, alles uit ontvangen subsidies. 
Daarnaast waren er de enkele jaarlijkse standaarduitgaven. 

 
Aan het einde van het jaar was alle eerder ontvangen subsidie uitgegeven. Omdat er 
nog enkele werkzaamheden afgerond werden in het laatste kwartaal is de afrekening 
van het Rijksdorp-project op 31 december nog niet definitief. Voor die laatstgenoemde 
werkzaamheden zal nog de daarvoor gereserveerde en gereedstaande subsidie van 
de Provincie beschikbaar komen.  
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Balans 

 
Er waren aan het eind van de verslagperiode, buiten een exploitatie voorschot, geen 
uitstaande rekeningen of nog te innen vorderingen.  
Per 31 december was op de balans een batig saldo van € 138.  
 

Balans 2020 (in hele euro) 

Inkomsten Uitgaven 

    

Saldo 01.01.2020 rekening 
courant 

235 Bankkosten 119 

Saldo 01.01.2020 
spaarrekening 

32.300 Webhosting 132 

  Rijksdorp 2e trache 32.400 

Rente spaarrekening 4   

Voorschot exploitatie kosten 250 Saldo 31.12.2020 rekening 
courant 

138 

  Saldo 31.12.2020 
spaarrekening 

0 

    

    

Totaal 32.789  32.789 
 


