ANBI GEGEVENS STICHTING INDIË MONUMENT HARDENBERG, KvK 41025510.
BELEIDSPLAN
Inleiding:
Op 1 mei 1998 is een monument onthult op het Indië Plantsoen aan de vecht in Hardenberg. Op 15
augustus vind hier de jaarlijkse herdenking plaats en herdenken wij de zes Hardenbergse
jongemannen die niet terug kwamen uit de Oost. In hen gedenken we ook alle andere gevallenen. In
het monument is de wereldzee met zijn golven uitgebeeld, die door “onze jongens” destijds werd
bevaren op weg naar het verre Oosten. Tevens staat er op het Indië Plantsoen een monument voor
de Oorlogskampslachtoffers. Ook deze oorlogskampslachtoffers worden jaarlijks op 15 augustus
herdacht.
Visie van de Stichting:
Jaarlijkse herdenking op 15 augustus
Jaarlijkse donateursmiddag organiseren
Het werven van donateurs/sponsoren
Missie van de Stichting:
Het in stand houden van de jaarlijkse herdenking op 15 augustus om de zes Hardenbergse
jongemannen niet te vergeten die niet terug kwamen uit de Oost. Maar ook te herdenken, alle oud
Indië veteranen, die nog steeds het leed dragen van dat geweld en die onderdrukking in de Oost.
Dit tevens doorgeven aan kinderen op scholen door middel van een voorlichting.
Jaarlijks een gezellige middag organiseren voor de donateurs van de Stichting om naast de
herdenking ook nog onofficieel bij elkaar te kunnen zijn om te praten en te luisteren naar elkaar.
Het werven van donateurs en sponsoren voor de Stichting om het financieel in stand te houden.
Het bestuur van de Stichting:
Het bestuur van de stichting Indië Monument Hardenberg bestaat uit:
dhr. R. Arends, voorzitter
mevr. B. Hans - Wolbink, secretaris
dhr. C. Somsen, penningmeester
mevr. J. Brand - Weitkamp
dhr. G. Schottert
Géén beloningsbeleid maar op vrijwilligers basis.

JAARVERSLAG 2016 - 2017
Op zaterdagmiddag 2 april 2016 , kwamen we met 35 personen bij elkaar in De wiekstee, voor onze
jaarlijkse donateursmiddag. Het was alweer de 18e keer dat we een donateursmiddag hadden. Eerst
was er een presentatie van het jaarverslag en het financieel verslag . We hielden een minuut stilte
voor de overleden donateurs. Er was nog een vraag of we ons twee jaarlijks uitstapje konden
combineren met De Stichting Veteranen Hardenberg. Hier zijn we wel mee bezig geweest maar
helaas, dit lukt niet. Na het officiële gedeelte was Loek Boer uit Ommen aan het woord.
Er was eens……
Een verhaal over de bankoverval in Almelo en een verhaal over de Kraanvogel. We vonden het zo
boeiend en leuk, dat Loek ons nog een verhaal vertelde. Tot slot hebben wij met z’n allen genoten
van een heerlijke rijsttafel. Het was een hele gezellige middag.
Vergadering 23 april 2016:
Standaard bij al onze vergaderingen worden de notulen van de vorige vergadering nagelopen en de
inkomende en uitgaande post behandeld. Ook komt op elke vergadering de website ter sprake.
Zodat deze elke keer aangepast kan worden. Ook donateurs werven en sponsoring staat elke keer op
de agenda. En er was een evaluatie van de donateursmiddag. De scholen die wij aangeschreven
hebben voor een voorlichting in groep 7, zijn heel enthousiast en er is dan ook veel belangstelling
voor. Ook is er voor Koningsdag samen met Stichting Veteranen Hardenberg een kraam gehuurd op
de Oranjemarkt. Het draaiboek voor de herdenking op 15 augustus a.s. wordt doorgenomen en
aangevuld. Er moet nog wel een en ander geregeld worden.
Vergadering zaterdag 9 juli 2016:
Na alle standaard agenda punten komt er nog één bij. In 2018 hopen wij de 20e donateursmiddag en
de 20e herdenking te houden.
Vergadering 10 december 2016:
De datum voor de donateursmiddag 2017 is vastgesteld en we proberen het programma weer leuk in
te vullen. Nog een mededeling, ook de Libanon Veteranen uit de Gemeente Hardenberg, zullen
aanwezig zijn op de jaarlijkse herdenkingen.
Vergadering 21 januari 2017:
De donateursmiddag is vastgesteld op 8 april a.s. en de invulling is rond. Wij hebben iemand
gevonden om te helpen bij de voorlichting op scholen. Dit zal een welkome aanvulling zijn. Het
financieel overzicht 2016 wordt besproken. Het ziet er allemaal weer keurig uit.
Vergadering 4 maart 2017:
Wij nemen alles nog even door omtrent de donateursmiddag. De uitnodiging wordt klaargemaakt en
opgestuurd. Wij kregen van de familie Somsen als donatie, de opbrengst van de collecte van de
uitvaartdienst van hun moeder. Een heel mooi bedrag en een heel mooi gebaar en we zijn hun daar
dan ook heel dankbaar voor.
Dit waren zoal de bezigheden/besprekingen van dit bestuur lopende het jaar 2016-2017.

