
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. G. Schottert, voorzitter 

dhr. C. Somsen, secretaris 

mevr. C de Jong, penningmeester 

mevr. J. Brand - Weitkamp 

Géén beloningsbeleid maar op vrijwilligers basis. 

 

 

 

 

 
 



Financieel jaaroverzicht 2018 

 
 
 
 
 



Jaarverslag 2018,  

Zaterdag 5 mei, De donateursdag, een bijzondere dit jaar want het is de twintigste keer dat we bij 

elkaar komen. De locatie was al net zo bijzonder. De Zwieseborg waar we de na de officiële opening 

vertrokken met de boot om een tocht te maken over de Vecht langs ons monument om daarna weer 

terug te komen bij de Zwieseborg waar Arie Telman ons een voorproefje gaf van zijn presentatie voor 

de scholen. De dag werd traditiegetrouw afgesloten met de rijsttafel. 

Vergadering 2 juni, 

We behandelen zoals gewoonlijk de notulen van de vorige vergadering en de in en uitgaande post. 

We bespreken de aanpassingen voor de website in verband met de privacywet. Ook evalueren we de 

donateursdag en concluderen dat het een hele mooie dag is geweest. Betsie deelt mee dat ze na de 

herdenking op 15 augustus 2018 stopt als bestuurslid. We bespreken wie haar taken gaan 

overnemen. 

Vergadering 16 Juli, 

We maken afspraken voor het schoonmaken van de monumenten en het bijbehorende plein voor 15 

augustus. Verder wordt vooral de herdenking van 15 augustus besproken. We zijn erg blij dat we 

deze vergadering Carla officieel als nieuw bestuurslid welkom mogen heten. 

Vergadering 29 September, 

De afgelopen herdenking wordt besproken. Het was weer een waardige herdenking. We besluiten 

om vanaf nu elk jaar bloemen te laten leggen bij de graven van de zes jongens die in Indië begraven 

liggen. We maken de eerste plannen voor de donateursdag 2019. Ook maken we een nieuwe 

taakverdeling binnen het bestuur. 

Gerrit zal voorlopig de taken van Ronald overnemen als voorzitter. Carla zal de functie van 

penningmeester overnemen van Chris, die op zijn beurt het werk van Betsie gaat doen. 

Vergadering 17 November, 

Omdat het aantal donateurs langzaam maar zeker terug loopt willen we de huidige donateurs 

proberen te bewegen om het donateurschap door kinderen en/of kleinkinderen te laten voort 

zetten. We gaan kijken wie we eventueel kunnen benaderen voor een bestuursfunctie om ook voor 

de toekomst verzekerd te zijn. Omdat het bestuur is gewijzigd moet het draaiboek voor 15 augustus 

worden aangepast en de taken worden opnieuw verdeeld. 

Dit was de laatste vergadering in 2018 en daarmee komen we aan het einde van het jaarverslag. Het 

is wat korter dan gebruikelijk maar dat komt omdat u gewend bent dat het jaarverslag van 

donateursdag tot donateursdag loopt. Ik wil beginnen om vanaf nu het jaarverslag van Januari tot en 

met December te maken.  Dus als u wilt weten wat er zich tussen januari en nu heeft afgespeeld zou 

ik u willen vragen om volgend jaar weer gewoon op de donateursdag te komen. 

 


