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Jaarverslag Stichting Bunkers in Wassenaar 2021 
 
Voorwoord bij het jaarverslag 
 
Voor het bestuur van de stichting was ook 2021 een bijzonder jaar. Het niet kunnen 
rondleiden in de Vleermuisbunker voor het 2e jaar op rij was een enorme tegenvaller. 
Gelukkig kon Rijksdorp wel weer open en zijn de openingstijden zelfs verruimd. Nu ook in 
oktober en november op zaterdag en in de maanden augustus en september 
ook op de woensdagmiddag open. Zie voor meer info 
https://www.bunkersinwassenaar.nl/openingstijden/. 
In Rijksdorp hebben we dit jaar, zelfs zonder de open bunker dag en de open 
monumentendag, het recordaantal van meer dan 500 bezoekers mogen ontvangen. 
In 2021 is de stichting betrokken geweest bij het oprichten van het "platform Atlantikwall in 
Zuid-Holland". Hierin hebben wij regelmatig overleg met andere 
vrijwilligersorganisaties met als doel de samenwerking en uitwisseling van kennis en 
informatie tussen de diverse stichtingen met een Atlantikwall locatie en of met 
vrijwilligers die zich hiervoor inzetten te vergroten. Het komende jaar zal deze samenwerking 
verder uitgebreid worden. 
Natuurlijk zijn er in 2021 nog allerlei werkzaamheden verricht. Rondom de Vleermuisbunker 
zijn er afgravingen verricht door een ploeg vrijwilligers om het 
uitzicht vanuit de observatie bunker te vergroten. Deze werkzaamheden zullen in 2022 
voortgezet worden. 
Ook in Rijksdorp zijn er onderhoudswerkzaamheden verricht. Het regelmatig overleg met 
Staatsbosbeheer in het afgelopen jaar weer prima verlopen. 
We verheugen ons op een voorspoedig bunkerjaar 2022 waarbij wij weer vele bezoekers 
mogen ontvangen in de dan weer geheel opengestelde zijnde locaties: 
Rijksdorp en de Vleermuisbunker. 
Ruud Ruis, voorzitter 
 
1. Het bestuur 
 
Het bestuur vergaderde in 2021 vijfmaal, waarvan driemaal digitaal omdat Corona een 
bijeenkomst van 5 personen niet mogelijk maakte. 
Naast de afsluiting van de werkzaamheden in Rijksdorp vroeg de aanhoudende 
Coronapandemie de nodige aandacht. 
 
2. De samenstelling van het bestuur   
 
De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd en bestond in 2021 uit: 
 
Ruud Ruis, voorzitter; 
Cor Slotboom, secretaris; 
Joop Krassenburg, penningmeester; 
Cees Neisingh, lid; 
Willem Marchee, lid, technisch adviseur. 
 
3. Bezoek  

https://www.bunkersinwassenaar.nl/openingstijden/
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Ook dit jaar was de Vleermuisbunker door Corona het gehele jaar gesloten. Afstand houden 
is in de smalle onderaardse gangen nu eenmaal niet mogelijk. 
In juni kon wel met de rondleidingen in Rijksdorp gestart worden. Mede door de verruimde 
openstelling (woensdagmiddag!) kon toch nog een goed resultaat, t.w. ruim 500 bezoekers, 
worden geboekt. 
 
4. Rijksdorp 
 
De geplande werkzaamheden, begonnen in 2018, zijn na afronding van de asbestsanering 
voortgezet en in 2021 volledig afgerond. 
 
5. Vleermuisbunker 
 
Door een aantal vrijwilligers is begonnen met het vrijmaken van de observatiebunker en het 
verbeteren van het uitzicht vanuit deze bunker. Deze werkzaamheden zullen in het komend 
jaar worden voortgezet. 
 
6. Financiën 
 
Naast enkele jaarlijkse standaard uitgaven heeft de Stichting dit jaar de financiën met 
betrekking tot de werkzaamheden in Rijksdorp kunnen afhandelen. 
Het laatste deel van de subsidie van de Provincie Zuid-Holland werd ontvangen en daarmee 
konden ook de laatste uitstaande rekeningen van de werkzaamheden worden betaald. 
 
 
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 € 4.153,99.  
 

Balans 2021 (in hele Euro’s) 

Inkomsten Uitgaven 

    

Saldo spaarrekening 
01.01.2020 

138 Bankkosten 119 

  Webhosting 168 

  Rijksdorp 
eindafrekening 

7.648 

Rente spaarrekening 1 Retour voorschot 400 

Voorschot exploitatie 
kosten 

150   

Subsidie Provincie ZH       12.200 Saldo spaarrekening 
31.12.2021 

4.154 

    

    

Totaal 12.489  12.489 
 


