
De stichting NAM is een Culturele ANBI 
De stichting NAM is door de belastingdienst aangemerkt als een 

culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Een gift aan een 

ANBI heeft enige belastingvoordelen (zie www.belastingdienst.nl): 

 Vrienden en sponsors van een ANBI mogen hun giften aftrekken 

van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

 Bij een gift aan een culturele ANBI mag U een extra bedrag van 

25% (max €1.250) van de gift (tot max €5.000) aftrekken. 

 Voor een periodieke schenking geldt geen drempel en mag geheel 

worden afgetrokken. Vraag het schenkingsformulier aan bij de 

stichting NAM. 

 Ook na overlijden kunt U de stichting steunen door het opnemen 

van een schenking in de vorm van een legaat in Uw testament.  

 Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor 

erfenissen en schenkingen. 

                           
SPONSOR 

Wenst U op te treden als sponsor voor de stichting met een aanzienlijk 

bedrag of goederen en in aanmerking te komen van onderstaande 

faciliteiten, neemt U dan contact op met de HCKVA.  

Als tegenprestatie aan (grote) sponsors wil de stichting U extra 

faciliteiten bieden, zoals: 

- Meerdere vriendenpassen om de HCKVA te kunnen bezoeken. 

- Vermelding van Uw (firma)naam op publicaties van de HCKVA, 

op onze website en/of in een ruimte in het museum. 

- Uitlenen van objecten uit het depot van de HCKVA.  

- Gebruik van de Korpszaal voor vergaderingen of ontvangsten. 

- Verzorgen van- of bemiddelen bij het verkrijgen van andere 

faciliteiten bij een (groeps)bezoek aan de HCKVA. 

- Verzorgen van demonstraties met historisch artilleriematerieel. 

- Andere mogelijkheden in overleg. 

                
        

                                     Legerplaats bij Oldebroek, april 2017 

 

Geachte (toekomstige) Vriend  
van de stichting Nederlands Artillerie Museum (NAM), 
 

de Historische Collectie Korps Veldartillerie 

     (de HCKVA) heeft ook Uw steun nodig 
 

Hebt U genoten van Uw bezoek aan de expositie van de HCKVA? 

Dan kunt ook U daar een bijdrage aan leveren om dat zo te houden. 

 

HOE KUNT U DE HCKVA STEUNEN? 
Mede in verband met de bezuinigingen bij Defensie is Uw morele- en  
financiële steun (en/of schenking in natura) onmisbaar.  
U kunt ons steunen door Vriend(in) of Sponsor te worden  of een 

eenmalige donatie over te maken op IBAN NL35 RABO 0384 7451 72 

t.n.v. Stichting Artillerieverzameling Oldebroek te Elburg.  

Vul Uw gegevens in op het aanmeldingsformulier en geeft dit af bij de 

balie of stuur of mail dit naar de HCKVA. 

 

CONTACT  

Meer weten? Kijk op www.historischecollectiekorpsveldartillerie.nl 

Aanmelden als Vriend(in) of Sponsor kan schriftelijk: HCKVA p/a 

Vustco, Legerplaats bij Oldebroek, Eperweg 149, 8084 HE ’t Harde 

of e-mail artilleriemuseum@mindef.nl. Telefoon 0525-657310. 

http://www.historischecollectiekorpsveldartillerie.nl/
mailto:artilleriemuseum@mindef.nl


ONTSTAAN EN VOORTGANG ARTILLERIEMUSEUM 

In 1961 werd de Stichting Artillerieverzameling Oldebroek opgericht 

om een aanwezige studieverzameling munitie te beheren en uit te 

bouwen. Na de viering van 300 jaar Artillerie in 1977 werd een 

belangrijke uitbreiding van de expositie gerealiseerd. Aan een jubileum-

viering 35 jaar Luchtdoelartillerieschool in 1985 dankt de Historische 

Verzameling Luchtdoelartilleriematerieel in Ede haar bestaansrecht. 

Deze verzameling is in 2008 verzelfstandigd op de Luitenant-generaal 

Bestkazerne in Vredepeel.  

Na de komst van de HC Korps Rijdende Artillerie naar de LbO in 2000 

wordt ook met hen samengewerkt door de HCKVA.  

In 2002 is de naam van de stichting gewijzigd in Nederlands Artillerie 

Museum (NAM) en werd op 11-11-11 haar 50-jarig bestaan gevierd.  

 

De stichting NAM beheert nu de Historische 

Collectie Korps Veldartillerie (HCKVA). 
 

REALISATIE EN KOSTEN 

De expositie, het documentatiecentrum en het depot zijn ondergebracht 

in gebouwen met een monumentenstatus. Defensie voert het onderhoud 

uit aan de buitenzijde en neemt de nutsvoorzieningen voor haar 

rekening. De verbouwing en de inrichtingskosten komen voor rekening 

van de stichting. In de afgelopen jaren zijn eerst paviljoen 4 en op dit 

moment paviljoen 3 in het kader van zelfwerkzaamheid onder handen 

genomen met vrijwilligers.  

  

Het grootste deel van de kosten voor verbouwing en inrichting 

(meer dan € 50.000) zijn door het de stichting NAM zelf betaald uit 

haar eigen vermogen dat door een jarenlang goed financieel beleid is 

gespaard. Noodgedwongen zijn fondsen, bestemd voor het beheer en 

onderhoud van de expositie, voor restauratiewerkzaamheden gebruikt. 

Met Uw financiële giften kunnen de toekomstige jaarlijkse begrotingen 

sluitend worden gemaakt. 

 

 

 

TOEKOMST 

Eind 2017 wordt de heropening van paviljoen 3 gereed, om conform de 

opdracht van de C-LAS, in die expositie de nadruk te leggen op het 

eigen korps.  

In ons geval is dat het Korps Veldartillerie in de periode 1870-1950. 

  

          
 

WAT IS DE STICHTING NAM? 

Gebaseerd op de internationale definitie van een museum:  

“Het NAM is een permanente museale instelling, in dienst van de 

gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet 

gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de 

Nederlandse artillerist en het Wapen der Artillerie verwerft, behoudt, 

(wetenschappelijk) onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor 

doeleinden van traditiehandhaving, studie, educatie en genoegen.” 

 

Bij de HCKVA kunt U kennis nemen van 2000 jaar (Veld)artillerie in 

Nederland vanaf de tijd van de Romeinen tot de huidige vuursteun in 

uitzendgebieden. Aandacht wordt besteed aan het ontstaan van alle 

specialisaties bij de Artillerie. De huidige Korpsen Rijdende- en 

Luchtdoelartillerie kennen hun eigen historische collectie.  

        

 
VRIEN(IN) VAN DE STICHTING NAM 

Als vriend(in) van de stichting en de HCKVA steunt U de in stand- 

houding en completering van de collectie Artilleristisch erfgoed.  

U ontvangt dan een vriendenpas (2 personen onbeperkt gratis toegang  

HCKVA), het (digitale) Nieuwsbulletin en uitnodigingen voor evenementen.  

 



AANMELDING ALS VRIEND(IN) OF SPONSOR 

van de stichting NEDERLANDS ARTILLERIE MUSEUM    (2017) 
 

Ondergetekende, 
 

Naam: dhr./mw. .……………………………………………………….. 
 

Adres: ………………………………………………………………….. 
 

Postcode / woonplaats: ………………………………………………… 
 

E-mail: …………………………………………………………………. 
 

steunt de stichting Nederlands Artillerie Museum op de volgende wijze: 

 

 Met een eenmalige gift van  € ……….. 

 

 Met een periodieke gift van  € ……….. per maand/jaar 

 

 Meldt zich aan als vriend(in) van de stichting  

met een gift van € ….......... per jaar  

(minimum € 15,-; een hoger bedrag van harte aanbevolen.) 

 

 Meldt zich aan als sponsor en wenst nader overleg 

 

 Wenst meer te weten over het schenken van een legaat 

 

 Op een andere wijze, namelijk ……………………………………. 

 

…………………………………………………………………….. 

 

Datum:  Plaats:   Handtekening: 

 

 

 
Dit formulier opsturen: HCKVA, p/a VustCo MPC 35A, Antwoordnummer 

1003, 8070 VJ ‘t Harde, of e-mail artilleriemuseum@mindef.nl. 
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Dit formulier opsturen: HCKVA, p/a VustCo MPC 35A, Antwoordnummer 

1003, 8070 VJ ‘t Harde, of e-mail artilleriemuseum@mindef.nl. 
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