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Jaarverslag 2021van de SVHCV:

Het afgelopen jaar 2021 was, net zoals 2A2O, voor de Stichting Vrienden van de Historische Collectie
Verbindingsdienst wederom een bijzonder jaar.
Door de Coronacrísis was de Historische Collectie vanaf 28 september 202O door de Corona
regelgeving, op slot en pas na 15 juni 202L mocht de HCV weer onder stríkte voorwaarden voor
bezoekers open. Uitnodigingen namens de regimentscommandant voor de Regimentsverjaardag en
Herdenking Gevallenen kon door de Corona regelgeving niet door ons aangeboden worden.
Een deel van de vrijwillige medewerkers kon in deze tijd wel de noodzakelijke werkzaamheden

blijven verrichten en na 15 juni hebben toch nog 352 personen de HCV bezocht en werden er L0
groepen rondgeleid. Ook werd in deze tijd de financiën van de Stichting door de
kascontrolecommissie van de HCV gecontroleerd en in orde bevonden. De secretaris heeft de
verklaring daar omtrent ontvangen.
ln september is door nieuwe stagíaires van Capgemini een aanvang gemaakt met de vervolgopdracht
aan de MultiTouch Table.
De jaarlijkse Vriendendag HC-Cav/Vbdd op de eerste zaterdag in

oktober kwam ook dit jaar weer te
vervallen, maar voor de onthulling van ons vernieuwde monument voor onze gevallenen, De Leeuw
met de nieuwe zuilen, konden de vrienden wel uitgenodigd worden.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar slechts 1 maal fysiek kunnen vergaderen, maar telefonisch en
per e-mail is er veelvuldig contact geweest.
Het overleg met het Regiment over de migratie van de huidige websíte hcverbindingsdíenst.nl naar
die van het RegÍment : verbindingsdienst.nl is door de Coronamaatregelen en ziekte nog steeds niet

afgerond. Beide sites zijn nog steeds in bedrijf.
Rest nog te vermelden dat onze stichting eind van het jaar 2027 94 vrienden had en dat er dit

verslagjaar minder inkomsten dan uitgaven waren. Zie voor dit laatste het Financieel Jaarverslag,

Namens het

Secretaris SVHCV

