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DOELSTELLING: 

 Het bijeen brengen van, conserveren, tentoonstellen en luchtwaardig 
houden van historische vliegtuigen en het bevorderen van het vliegen 
met deze vliegtuigen. 

 De stichting heeft daartoe opstallen voor de stalling van de historische 
vliegtuigen en een permanente tentoonstelling ter bevordering van de 
publieke kennis van de luchtvaarthistorie en op gunstig mogelijke 
voorwaarden ter beschikking stellen van in gebruik genomen historische 
vliegtuigen. 
 
 
 
 



BELEIDSPLAN IN HOOFDLIJNEN: 

 Strategie van de vereniging Vliegend Museum Seppe, vereniging van 
vliegers en vliegtuigeigenaren en de stichting Vliegend Museum Seppe. 

 Organisatie 
 Collectie, programma en bezoekers 
 Ontwikkeling, samenwerking en personeelsbeleid 
 Communicatie en informatie 
 Jaarprogramma 
 Financiën 

 

FUNCTIE VAN DE BESTUURDERS 

De gestelde doelen van de stichting zoveel mogelijk zien te realiseren d.m.v. 
aansturing, bemiddeling en ondersteuning van alle betrokken huurders en 
vrijwilligers. 

De voorzitter: 

 De voorzitter is het gezicht van de stichting, naar binnen en naar buiten. 
Zijn of haar taken zijn: 

 Het leiden van de vergaderingen van het bestuur 
 Het nemen van initiatieven 
 Het coördineren en uitvoeren van bestuurstaken en werkzaamheden 
 Het vertegenwoordigen van de organisatie naar binnen en buiten 

De secretaris: 

De secretaris is de schrijver van het bestuur. Zijn of haar taken zijn: 

 Het schrijven van brieven en andere stukken namens de stichting 
 Het archiveren van ontvangen documenten en het bewaren van 

afschriften van verzonden documenten 
 Het maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals 

bestuursvergaderingen 

De penningmeester: 

De penningmeester beheert het geld van de stichting. Zijn of haar taken zijn: 

 Het bijhouden van de financiën 
 Het doen en ontvangen van betalingen 



 Het maken van een financieel jaarverslag en opstellen van een begroting 
 

DE NAMEN VAN DE BESTUURDERS: 

 Voorzitter: Dhr. Piet Luijken 
 Secretaris: Dhr. Ton van Meer 
 Penningmeester: Dhr. Riph van den Assum 

 

BELONINGSBELEID: 

Het bestuur van de stichting en de daaronder verbonden twee verenigingen met 
al haar vrijwilligers verrichten hun taken zonder ontvangst van beloning. 

 

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2020/2021: 

 De vrijwilligers van Vliegend Museum Seppe hebben het afgelopen jaar 
inzet getoond met als doel de bezoekers een leerzame, interessante en 
vooral gezellige tijd te bezorgen. 

 Door omstandigheden heeft het museum pas op 12 juli 2021 haar deuren 
kunnen openen en vinden er weer rondleidingen en bezoeken plaats 

 De stichting Vliegend Museum Seppe heeft een nieuwe voorzitter, zijnde 
Dhr. Piet Luijken. In het dagelijks leven KLM-piloot en privé eigenaar van 
de Chip Munk G-APLO. 

 In 2021 heeft de collectie vliegtuigen enige wijzigingen ondergaan omdat 
er een paar kisten zijn vertrokken en een paar nieuwe weer zijn 
aangetrokken 

 In het kader van “museumschatjes” hebben we een aantal basisscholen 
mogen ontvangen 

 Gedurende de sluiting van het museum hebben de vrijwilligers het 
museum een opfrisbeurt gegeven middels o.a. schilderwerk en wijziging 
van fotopresentaties 

 18 september jl. hebben we een geslaagde museum dag gehad waarbij 
we 30 vliegtuigspotters hebben mogen verwelkomen, een memorial flight 
heeft plaats gevonden in het kader van “Market Garden” en er diverse 
introductievluchten zijn gemaakt met de historische toestellen. 
 

 


