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Jaarverslag 2003
Voor u ligt het jaaroverzicht van de Stichting BEBA, in 2001 opgericht om het erfgoed
van Brandweer Amsterdam te behouden en gebruiken.
Activiteiten
Ook in 2003 werden veel activiteiten ontplooid ten behoeve van speciale
gelegenheden met betrekking tot leden van het Amsterdamse brandweerkorps.
Bovendien werden een aantal publieksoptredens verzorgd in en buiten Amsterdam.
Een bijzonder hoogtepunt vormde wel het feest voor gehandicapte kinderen in Artis. .
Het verderop getoonde activiteitenoverzicht spreekt waarschijnlijk voor zich.
Bestuur
Het bestuur bestaat sinds de oprichting uit:
dr. ir. R. Weewer, voorzitter
G.P. Koppers, secretaris
J.A. Feij, penningmeester.
Er werd éénmaal vergaderd. Bij die vergadering was ook mevr. A. Löwenhart
aanwezig als aanstaand bestuurslid. Verder werd door de bestuursleden veelvuldig
en intensief contact onderhouden, hetzij mondeling, hetzij telefonisch dan wel via email. Omdat het voor de hand lag om in de toekomst ook de historische
stoombrandspuit 'Cerberus' op de één of andere manier bij de BEBA te betrekken,
werd met de beheerder daarvan, de gepensioneerde hoofdofficier ing. R. Jonkman,
regelmatig gesproken over de mogelijkheden en kansen.
Menskracht
Inmiddels heeft zich een vaste kern van vrijwilligers gevormd, waarbij de
penningmeester de spil vormt van de 'technische ploeg' en de 'ondersteunende
ploeg' en de secretaris van de 'documentatieploeg'. De techische ploeg wordt
gevormd door René de Jager, Rik Jonkman, Cor Pannekoek, Rob Renting en Henk
Schenkel.
De ondersteunende ploeg houdt zich bezig met het rijden van de voertuigen, de
verzorging en veel van het bestuurlijke papierwerk. Hier houden Bart Feij en Joke
Feij-Stokman zich vooral mee bezig.

De documentatieploeg heeft een overlap met de technische ploeg en telt in zijn
gelederen Rik Jonkman, Giel Koolemans, Rob Renting. Veel werk wordt ook verricht
door Cees, Bianca en Marcel van Haasteren, die vanuit het Nationaal Brandweerdocumentatiecentrum bijstand verlenen.
Materieel en materiaal
In de loop van 2003 werd een elektrotruck van het merk Spijkstaal aan de collectie
toegevoegd, voorbestemd om bij evenementen dienst te doen als nepbrandweerauto voor kinderen. Daartoe is het voertuigje rood geschilderd. Hoewel de
technische staat bij de verwerving veelbelovend was, moest gaandeweg het
ontwerpproces een pas op de plaats gemaakt worden. De oorspronkelijke plannen
met het karretje worden nu heroverwogen.
Een andere, spectaculairder, aanwinst
was de autoladder 316 van Brandweer
Amsterdam, die lange tijd als
reservevoertuig diende en zijn laatste
jaren sleet als oefenvoertuig op het
Brandweeropleidingscentrum. Omdat deze
auto perfect past als koppeling aan de
vorig jaar verkregen Mercedes-Benz
autospuit en het technische behoud
haalbaar leek, is besloten het voertuig van
het korps over te nemen. Er is nog in het
najaar een begin gemaakt met de cosmetische slag. De technische ingrepen die
nodig zijn voor preservering en behoud zullen in 2004 plaats vinden.
Door een voorgenomen verbouwing van de kazerne
Zebra aan de IJdoornlaan komt de aldaar in het entresol
gestalde tweewielige Otterbein-handspuit, die vroeger in
Holysloot stond, waarschijnlijk vrij om overgedragen te
worden aan de BEBA.

Aan het einde van het verslagjaar bestond het rollend materieel uit:
Autospuit HD-LD, DAF
Autospuit MD-LD, Mercedes-Benz
Baby-uitrukvoertuig LD, Landrover
Autoladder, Mercedes-Benz
Elektrotruck, Spijkstaal
Aanhangmotorspuit LD, Ajax-de Boer
Slangen-trekwagen, Ajax-de Boer
4-wielige handspuit, Otterbein,
Miniatuur-autospuit, DAF
De 1:1 DAF-autospuit vergde in 2003 opnieuw de meeste aandacht, omdat dit
voertuig het 'paradepaardje' van de stichting is. Af en toe moest de wagen een tijdje
'buiten dienst' om kleinere reparaties te kunnen uitvoeren. Het lijkt er op dat de

structurele problemen met de remmen opgelost zijn. Het zijn nu af en toe de kleinere
technische probleempjes die nu eenmaal niet te voorkomen zijn bij een bijna 30 jaar
oud voertuig. Tegen het einde van het jaar is begonnen met het stukje bij beetje
opnieuw opknappen van de carrosserie. Met name de lekkages bij de cabinedeuren
vroegen om aandacht.
De Mercedes-autospuit werd vooral
bewaard. Wel werd er voor gezorgd dat
het minimaal vereiste onderhoud kon
worden uitgevoerd, zodat de auto in
rijdende en goedgekeurde staat kan
blijven. De grote restauratie is nog even
uitgesteld.
Het baby-uitrukvoertuig werd in 2003
minder intensief gebruikt, omdat de DAF
weinig uitval vertoonde. Aan het einde
van het jaar deden zich plotseling
ernstige problemen voor met de
transmissie, waardoor een flinke reparatieklus in het vooruitzicht kwam.
De Mercedes-autoladder, gebouwd op hetzelfde Mercedes-Benz LP1013-chassis als
de vorig jaar verworven autospuit en voorzien van een 25-meter lange Ehrsamladder, kon in het najaar aan de collectie worden toegevoegd. Onmiddellijk is
begonnen met het plaatwerk, plamuren en schilderen. Aan het einde van 2003 leek
het er op dat het misschien wel zou lukken om deze auto nog in 2004 operationeel te
krijgen voor de BEBA.
Van het kleinere rollende materieel zijn de aanhangmotorspuit Ajax-de Boer en de
slangen-trekwagen in september overgedragen aan de Nationale Collectie
Bescherming Bevolking. Historisch documentatie-onderzoek heeft niet kunnen
aantonen dat beide voertuigen dienst gedaan hebben voor Amsterdam, hoewel dat
niet voor 100 procent is komen vast te staan. Bovendien waren het zich aandienende
ruimtegebrek en het aanbod van de NCBB om de karren in beheer te nemen
redenen voor een snelle overdracht.
De korpsleiding van Brandweer Amsterdam heeft besloten om de stoombrandspuit
'Cerberus' voor een afzienbare periode in bruikleen te geven aan het Nationaal
Brandweermuseum in Hellevoetsluis, ondanks het aanbod van de BEBA de zorg
voor de historische machine over te nemen. Uiteraard blijft de BEBA na het verlopen
van de bruikleenperiode zich kandidaat stellen om het beheer op zich te nemen. Ook
zal zij het contact met het Nationaal Brandweermuseum in stand houden om de
ontwikkelingen met en rond de 'Cerberus' te kunnen blijven volgen.
De verhuizing van het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum naar Arnhem
leidde er toe dat men al vorig jaar besloten had om de museummaterialen met
betrekking tot de Amsterdamse brandweer af te stoten en over te dragen aan de
BEBA. Het NBDC had dit materiaal in de loop van de jaren onder zijn beheer
genomen en de collectie aanzienlijk uitgebreid. De BEBA heeft zich nu hierover
ontfermd, maar ook de typische Amsterdam-gerelateerde documentatie

overgenomen van het NBDC. Daaronder worden de interne stukken van het korps
verstaan, zoals dagorders, korpstijdschriften, jaarverslagen en gemeentelijke
stukken. Ook een set gedenkboeken en instructiemateriaal is aan de BEBA
overgedragen.
Het 'vitrinemateriaal' van de BEBA is eind 2003 grotendeels
verwijderd uit het hoofdkantoor op de Weesperzijde. Voor
een deel is dat verspreid over andere locaties van
Brandweer Amsterdam. Op dit moment wordt er materiaal
van de BEBA (deels in vitrines) tentoongesteld op de
volgende locaties van Brandweer Amsterdam:
- hoofdkantoor Weesperzijde: entreehal, kantoor R. Weewer
en achterhal;
- kazerne Marnixstraat: kantine en instructielokaal entresol;
- kazerne Flierbosdreef: kantine;
- kazerne IJdoornlaan: entresol;
- kantoor Van Leijenberghlaan: buiten en in de
vergaderzaal;
- clubgebouw ABSV aan de Radioweg: in de entree en de
kantine.
Inmiddels hebben een aantal kazernes al belangstelling
getoond voor het exposeren van historisch materiaal van
Brandweer Amsterdam. Met een aantal kazernemanagers
wordt daarover thans overleg gevoerd.
Museumplannen
De procedures rond de voormalige brandweerkazerne aan de De Ruyterkade liggen
momenteel even stil met het oog op de financiële situatie van de gemeente. De
inrichting van een deel van dat gebouw tot korpsmuseum is nog steeds een reële
optie en de BEBA houdt de vinger aan de pols.
De huisvestingsproblemen van de museumtrams en -autobussen in Amsterdam zijn
nog steeds niet opgelost. Aan het einde van het verslagjaar tekende zich een
mogelijkheid af op het voormalige Werkspoorterrein op het Oostenburgereiland. De
met die organisaties en de van gemeentewege benoemde bemiddelaar (Arthur
Verdellen) werden in 2003 verder onderhouden, zodat ook de BEBA bij een
oplossing misschien betrokken zou kunnen worden.
In 2003 werd ook duidelijk dat de o udste brandweerkazerne van Amsterdam, de in
1897 geopende post Haarlemmerplein, binnen afzienbare tijd zal kunnen worden
gesloten. Dit historische gebouw zou vanuit de optiek van de BEBA natuurlijk een
prachtige rol kunnen spelen bij het behoud van het erfgoed van de Amsterdamse
brandweer. Gezien - opnieuw - de financiële situatie van de gemeente en de
brandweer wordt dat niet als een realistische optie gezien. Daarmee zou precies
twintig jaar na een vorige poging (de kazerne Rudolf op de Rozengracht) eenze lfde
kans weer voorbij gaan. Het bestuur betreurt dit ten zeerste.
Huisvesting
In het najaar van 2003 werden de huisvestingsproblemen van de BEBA voorlopig
opgelost doordat via contacten van dhr. Schenkel de beschikking kon worden
verkregen over een grote en een kleinere loods in een voormalig mobilisatiecomplex
aan de Noodweg in Hilversum. Het complex is in beheer bij de Dienst Domeinen,

directie Noord-West en het bleek mogelijk om deze ruimten voorlopig te gebruiken
voor het onderdak van het materieel en materiaal. De kleinere loods is bij uitstek
geschikt voor het opslaan van archiefmateriaal en kleinere gebruiksvoorwerpen. De
grote loods biedt ruimte aan tien voertuigen en een hoeveelheid grotere voorwerpen.
De loodsen zijn beide niet verwarmd, maar wel vrij van lekkage, terwijl de kleinere
loods goed geïsoleerd en droog is. Vanaf oktober 2003 is begonnen met het
overbrengen van de eigendommen van de BEBA naar de beide loodsen.
De oplossing kwam precies op tijd, want
de in gebruik zijnde ruimten aan de
Weesperzijde moesten in die maand leeg
opgeleverd worden. Met een bijna
bovenmenselijke krachtsinspanning van
de vrijwilligers van de BEBA, het NBDC,
de NCBB en de 'Cerberus' lukte het om
de betreffende ruimten in het
hoofdkantoor leeg te krijgen. In de loop
van 2004 zal het verder inrichten van de
ruimten in Hilversum ter hand worden
genomen.
Ook de ruimte die in het Brandweer Opleidingscentrum aan de Spaklerweg in gebruik
was zal in de loop van 2004 kunnen worden ontruimd, zodat na het functioneel
leeftijdsontslag van de penningmeester daarop geen beroep meer hoeft te worden
gedaan.
Financiën
De turbulentie van het jaar 2003 vertaalt zich natuurlijk ook in de financiële toestand
van de stichting. De opgebouwde reserves zijn met het oog op de onzekerheden
rond de huisvesting zoveel mogelijk in stand gehouden en een aantal investeringen
in het materieel zijn uitgesteld. Het uitstel is helaas niet te lang mogelijk, zodat
verwacht moet worden dat in 2004 veel geld nodig zal zijn. Ook moet worden
geanticipeerd op een grotere afstand tot Brandweer Amsterdam. Zonder uitzicht op
meer structurele inkomsten zullen de reserves snel uitgeput raken en de
mogelijkheden van de BEBA beperkt worden en daarmee de doelstellingen in gevaar
brengen. Veel inspanning zal in 2004 dan ook gericht moeten worden op een
financiële stabiliteit.
Voor de details verwijzen we u graag naar de verderop gegeven overzichten.

Koog aan de Zaan, maart 2004.

Activiteitenoverzicht 2003
C = stoombrandspuit Cerberus
D = autospuit 152 DAF
L = babyvoertuig 144 Landrover
d = miniatuur DAF-autospuit
datum
09-01-03
17-01-03
08-02-03
28-02-03
22-04-03
09-05-03
09-05-03
10-05-03
18-05-03
23-05-03
05-06-03
06-06-03
07-06-03
13-06-03
15-06-03
22-06-03
25-06-03
10-07-03
22-08-03
28-08-03
29-08-03
06-09-03
21-09-03
23-10-03
24-10-03
31-10-03
05-11-03
22-11-03
23-11-03
10-12-03
22-12-03
2003

evenement
Afscheid Frans de Visser
Afscheid Ton Weber
Afscheid Kees de Waart
Bruiloft Patrick Pots
Afscheid Jan Wiebes
Bruiloft
Bezoek Jeugdbrandweer Zaanstad BOC
Familiedag Cargill bedrijfsbrandweer
Optocht t.g.v. 60-jarig bestaan Brandweer Landsmeer
Afscheid Hans Borgman
Opening brandweerkazerne Amstelveen
Kinderfeest Artis
Afscheid Wim Jelles
Afscheid Joop Schwarz
Oldtimerdag Lelystad
Historisch weekend Den Helder
Laatste dag Wim Högeman
Afscheid Fred Veneklaas Slots
Bruiloft Iljin de Jong
Afscheid Herman Haak
Afscheid Fred Boere
Open dag t.g.v. 75-jarig bestaan Brandweer Diemen
Optocht t.g.v. 25-jarig bestaan 'De Pompiers' Valkenswaard
Transport 'Cerberus' naar Hellevoetsluis
Bruiloft Peter Komin
Afscheid in Ouderkerk a/d Amstel
Afscheid Bertus den Bak
Sinterklaasintocht in Amsterdam-Noord
Sinterklaasfeest bij fa. Deudekom
Laatste dag Gerrit Anker
Laatste dag Jan Lust
totaal

C

D

X
X
X
X
X
X
X
X

L
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

3

X
X
X X
X
X
X
26 10

d

Rekening 2003
INKOMSTEN

rekening
2002

begroting rekening
2003
2003

1. Subsidies
2. Giften
3. Donaties
4. Abonnees

5.000,00
180,00
435,00
0,00

1.000,00
290,00
500,00
0,00

0,00
230,00
450,00
0,00

5. Werk voor derden
6. Verkoop
7. Verhuur
8. Rente
9. Diversen

0,00
0,00
200,00
7,41
1.400,00

0,00
0,00
400,00
10,00
0,00

0,00
0,00
575,00
0,00
0,00

7.222,41

2.200,00

1.255,00

TOTAAL

Toelichting op de Rekening 2003
Aan de inkomstenkant valt het ontbreken van de verwachte subsidie ad. € 1000
direct op. Deze bijdrage uit het Amsterdamse Fonds is weliswaar toegezegd, maar in
2003 nog niet op de giro verschenen. Verwacht mag worden dat dit bedrag in 2004
zal worden verkregen.
Bij de uitgaven zijn vooral de posten werkmaterialen en onderhoud voertuigen
ontzien, zoals eerder opgemerkt met het oog op de onzekere huisvestingssituatie.
Andere opvallende afwijkingen van de begroting zijn de verdubbeling van het bedrag
voor de verzekeringen, dat het gevolg is van het feit dat voor zowel 2003 als 2004 de
premies in het verslagjaar zijn betaald en het bedrag voor consumpties van de
vrijwilligers. Dat is n.l. in één keer besteed aan een etentje met alle vaste en ad-hoc
vrijwilligers, die zich in de afgelopen jaren hebben ingespannen voor de BEBA. De
overschrijding van de post die hiervan het gevolg was, werd door het volta llige
dagelijks bestuur goedgekeurd.
Na afloop van het defilé in
Valkenswaard in september 2003 werd
een overzichtsfoto van een aantal
deelnemende voertuigen gemaakt.

Rekening 2003
UITGAVEN

1. Voorlichting
2. Inkoop verkoopartikelen
3. Nieuwsbrief
4. Internet
5. Inschrijving ritten/beurzen
6. Representatie

rekening
2002

begroting rekening
2003
2003

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,90

100,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
42,84
0,00
0,00
689,85
80,23
226,75
250,45
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
150,00
150,00
0,00
3.500,00
200,00
500,00
500,00
100,00
100,00
500,00
200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
726,91
66,90
401,00
973,07
0,00
0,00
0,00
0,00

19. Automatisering
20. Kantoorartikelen
21. Portokosten
22. Reis- en verblijfskosten
23. Consumpties

0,00
17,33
0,00
0,00
0,00

0,00
50,00
15,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
650,40

24. Kamer van Koophandel
25. Verzekeringen
26. Rente
27. Diversen
28. Onvoorzien

33,51
117,40
0,00
1.400,00
57,00

35,00
130,00
0,00
0,00
170,00

29,74
117,40
0,00
0,00
0,00

TOTAAL

2.929,26

7.500,00

2.965,42

7. Aankopen t.b.v. de collectie
8. Werkmateriaal goederen
9. Werkmateriaal documentatie
10. Voertuigen - huur
11. Voertuigen - onderhoud
12. Voertuigen - brandstof
13. Voertuigen - belastingen
14. Voertuigen - verzekeringen
15. Huisvesting - gebouwen
16. Huisvesting - onderhoud
17. Huisvesting - inrichting
18. Huisvesting - verzekering

Liquiditeitsoverzicht 2003
Saldo kas per 1 -1-2003
Saldo giro per 1-1-2003
Totaal saldo per 1-1-2003

Mutaties in 2003:
af: uitgaven
bij: inkomsten

- 591,73
8.668,80
8.077,07

2.965,42
1.255,00

Saldo kas per 31-12-2003
Saldo giro per 31-12-2003
Totaal saldo per 1-1-2004

- 188,81
6.555,46
6.366,65

Balans per 31 december
Activa

2002

2003

8.668,80
0,00
- 591,73

6.555,46
0,00
- 188,81

Totaal activa

8.077,07

6.366,65

Passiva

2002

2003

1. Postbank
2. Postbank - plusrekening
3. Kas

4. Resultaat boekjaar
5. Eigen vermogen

Totaal passiva

4.293,15
3.783,92

- 1.710,42
8.077,07

8.077,07

6.366,65

In het najaar van 2003 moest
alles op alles gezet worden
om de ruimten aan de
Weesperzijde tijdig te
ontruimen. Met bijna
bovenmenselijke
krachtsinspanning lukte het
om zowel het NBDC, de
spullen van de BEBA en de
'Cerberus' in te pakken en te
verhuizen.

In oktober 2003 kon de
nieuwe ruimte in Hilversum
worden betrokken. Het
pronkstuk van de stichting,
de DAF, krijgt daar een licht
en ruim onderdak.

Met de overdracht van de
stoomspuit 'Cerberus' aan
het Nationaal
brandweermuseum in
Hellevoetsluis wordt
weliswaar een groter publiek
bereikt, maar is de machtige
machine voor de doelgroep
'Amsterdamse bevolking'
vrijwel uit het zicht gekomen.
Gezien het tijdelijke karakter
van de overdracht mag t.z.t.
gehoopt worden op een
behouden terugkeer.

Begroting 2004
INKOMSTEN

1. Subsidies
2. Giften
3. Donaties
4. Abonnees
5. Werk voor derden
6. Verkoop
7. Verhuur
8. Rente
9. Diversen

TOTAAL

begroting rekening
2003
2003

begroting
2004

1.000,00
290,00
500,00
0,00

0,00
230,00
450,00
0,00

3.000,00
200,00
500,00
0,00

0,00
0,00
400,00
10,00
0,00

0,00
0,00
575,00
0,00
0,00

0,00
0,00
500,00
0,00
0,00

2.200,00

1.255,00

4.200,00

Toelichting op de Begroting 2004.
Aan de inkomstenkant is een behoorlijk bedrag aan subsidie opgevoerd. Daarin is
begrepen de toezegging die in 2003 al is gedaan maar in dat jaar nog geen
uitvoering vond en de verwachting dat voor 2004 opnieuw een beroep op het
Amsterdamse Fonds zal kunnen worden gedaan.
Op de begrote uitgaven voor 2004 keren de uitgestelde investeringen aan het rollend
materieel terug. Ook wordt een behoorlijk bedrag (in totaal € 1600) gereserveerd
voor de huisvestingskosten. Door de ingebruikneming van de loodsen in Hilversum
en het beëindigen van de medewerking aan huisvesting door Brandweer Amsterdam
zal de BEBA zelf daarin moeten voorzien. Gehoopt wordt dat de totale kosten
daarvoor beperkt zullen kunnen blijven tot deze bedragen.
Ook zal de BEBA niet meer kunnen profiteren van faciliteiten als goedkope of gratis
koffie e.d., zodat daar rekening mee gehouden moet worden.
In de Begroting voor 2004 is gerekend op het interen op de in 2003 opgebouwde
reserves. Daarmee zijn de uitgaven voor 2004 nog gedekt. In de loop van dat jaar zal
echter gewerkt moeten worden aan een sterkere financiële basis als de
doelstellingen en activiteiten van de BEBA niet in gevaar willen komen.

Begroting 2004
UITGAVEN

1. Voorlichting
2. Inkoop verkoopartikelen
3. Nieuwsbrief
4. Internet
5. Inschrijving ritten/beurzen
6. Representatie

begroting rekening
2003
2003

begroting
2004

100,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00
50,00
50,00
150,00

500,00
150,00
150,00
0,00
3.500,00
200,00
500,00
500,00
100,00
100,00
500,00
200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
726,91
66,90
401,00
973,07
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
150,00
150,00
0,00
3.500,00
200,00
500,00
500,00
100,00
500,00
500,00
500,00

19. Automatisering
20. Kantoorartikelen
21. Portokosten
22. Reis- en verblijfskosten
23. Consumpties

0,00
50,00
15,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
650,40

0,00
50,00
40,00
0,00
500,00

24. Kamer van Koophandel
25. Verzekeringen
26. Rente
27. Diversen
28. Onvoorzien

35,00
130,00
0,00
0,00
170,00

29,74
117,40
0,00
0,00
0,00

30,00
130,00
0,00
0,00
0,00

7.500,00

2.965,42

8.200,00

7. Aankopen t.b.v. de collectie
8. Werkmateriaal goederen
9. Werkmateriaal documentatie
10. Voertuigen - huur
11. Voertuigen - onderhoud
12. Voertuigen - brandstof
13. Voertuigen - belastingen
14. Voertuigen - verzekeringen
15. Huisvesting - gebouwen
16. Huisvesting - onderhoud
17. Huisvesting - inrichting
18. Huisvesting - verzekering

TOTAAL

