
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 

Geen beloningsbeleid maar op vrijwilligers basis. 

 

 

 

 



 
 



We richten dan al onze blik op 2020 waarin we de voorlichting aan de scholen weer een flinke zet in 
de goede richting willen geven. We hebben hiervoor Arie Telman bereid gevonden om dit op zich te 
nemen. We gaan proberen een dag te organiseren voor de scholen in de Voorveghter met een 
bezoek aan het monument en voorlichting. Deze laatste vergadering wordt door onze, nu officiële, 
voorzitter Gerrit Schottert afgesloten en op 18 januari staat dan de eerste vergadering van 2020 
gepland. 
 
Zo eindigde het jaarverslag van 2019. Hoe anders zou het lopen 
 
Jaarverslag 2020 
 
Op de eerste vergadering van 2020 plannen we de datums voor een grote voorlichting in de 
Voorveghter en de donateursdag. Er komen wat aanpassingen voor de website en we zijn begonnen 
met het digitaliseren van oude VHS opnames van de oprichting van de stichting tot en met de 
onthulling van het monument. Al met al een normale vergadering zoals we er al zo velen hebben 
gehad.  
Dan komen we aan bij 14 maart 2020, de datum van onze tweede vergadering van dit jaar. Er is dan 
heel wat veranderd. We maken kennis met het coronavirus, gelukkig niet persoonlijk, maar het heeft 
wel direct invloed op onze activiteiten. We besluiten unaniem om de donateursdag 2020 niet door te 
laten gaan. Gezien de ontwikkelingen betreffende het coronavirus en de daaropvolgende 
maatregelen zoals deze bekend zijn gemaakt door het RIVM, zijn voor ons aanleiding om ons 
samenzijn te annuleren. De geplande voorlichting blijft voorlopig op de agenda en er hebben al 3 
scholen toegezegd te zullen komen. We hebben inmiddels ook een vrijblijvend gesprek gehad met 
het VOC.   
We besluiten om de contacten met de veteranen voor o.a. de herdenking via het VOC te laten lopen. 
Ook gaan we het nieuws van het VOC delen op onze facebook pagina en vice versa. Het voorstel om 
onze vergadering in het vervolg bij VOC te houden wordt geaccepteerd. Op onze website verschijnt 
een mooi artikel over Roelof Lamberink. Dit artikel mochten we overnemen van het streekhistorisch 
museum 't oale Meestershuus uit Slagharen. 
Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat het coronavirus een grotere stempel drukt op de 
samenleving en dus ook op onze activiteiten. De vergadering van 25 april begint voor ons dan ook 
met een primeur. We vergaderen online via onze pc's of telefoons. Iets waar we even aan moeten 
wennen, maar we kunnen elkaar zien en horen en dus vergaderen we al snel alsof we gewoon bij 
elkaar zitten aan één tafel. Helaas moeten we wel concluderen dat de vooruitzichten voor de rest 
van het jaar minder gemakkelijk zullen zijn om op te lossen. De oranjemarkt, waar we ieder jaar als 
stichting een kraam hebben, is dan al geannuleerd.  Wel willen we graag de grote voorlichting 
doorzetten en houden hierover contact met de gemeente. We bespreken in ieder geval de 
mogelijkheid om het te verplaatsen naar 2021. We hebben de toezegging van 4 scholen en kunnen 
rekenen op zo'n 165 personen. Ook bespreken we de mogelijkheden voor de herdenking, de 
belangrijkste taak voor ons als bestuur! De maatregelen betreffende corona zijn verlengd tot 1 
september en gelden dus ook voor de herdenking op 15 augustus. 
Dan komen we bij de vergadering van 6 juni.  
Omdat we te maken hebben met een kwetsbare groep en het voor ons als bestuur niet mogelijk is 
een grote groep mensen volgens de RIVM-richtlijnen te begeleiden, besluiten we de herdenking 
zonder publiek te houden. We gaan kijken wat er mogelijk is om het geheel op te nemen en/of te 
streamen. Gerrit zal de gemeente op de hoogte brengen van ons besluit en overleggen wat er 
mogelijk is. We houden het draaiboek aan en wijzigen daar waar nodig. 
Als we daarna op 4 juli weer gaan vergaderen lijkt de 1,5 meter samenleving te werken. Maar omdat 
het VOC nog is gesloten vergaderen we op gepaste afstand van elkaar bij Gerrit thuis. We houden 
ons vooral bezig met de herdenking waarvan we vinden dat we die op welke manier dan ook moeten 
laten plaats vinden. We nodigen alleen die mensen uit die een taak hebben bij de herdenking en 
gaan een livestream regelen zodat de donateurs en andere belangstellenden in ieder geval de 



herdenking via het beeldscherm kunnen volgen. Tevens bespreken we de taken voor wat  betreft het 
correct uitvoeren van de door de overheid voorgeschreven maatregelen.  
15 augustus 2020. Een bijzondere herdenking zoals we deze nog niet hebben meegemaakt en 
waarvan we hopen dat we dat ook niet meer hoeven te doen. Wel zijn we tevreden met het verloop 
van de herdenking. De gasten zitten allemaal keurig op 1,5 meter uit elkaar op de stoelen die we 
daarvoor hebben klaargezet. De livestream werkt helaas niet optimaal, maar dit ligt niet aan ons 
maar aan een verkeerde keuze door de verzorgers van de verbinding. Waar we gezamenlijk hadden 
besloten om voor de geteste en goede 4g verbinding te gaan werd er op het laatst gekozen voor een 
kabelverbinding met één van de aanwonende. Helaas bleek deze verbinding minder stabiel dan je 
mocht verwachten. Vermeld moet worden dat we één reactie ontvingen op ons besluit om verder 
geen publiek toe te laten als deze geen taak hadden bij de herdenking. Dit hebben we via de mail 
proberen uit te leggen aan betrokkene. 
Op 28 november houden we dan onze laatste vergadering voor 2020. We zitten dan inmiddels in de 
tweede coronagolf en vergaderen weer online. We richten ons op 2021 en spreken de hoop uit dat 
we "gewoon" een donateursdag en herdenking kunnen houden. De datum voor de donateursdag 
wordt onder voorbehoud vastgesteld op 27 maart, maar voor de gezamenlijke voorlichting kan dit 
helaas nog niet. We hebben weer meegedaan aan de Rabobankactie, maar willen dit volgend jaar 
meer aandacht geven. We bespreken tevens de mogelijkheid om onze trouwe donateurs tegemoet 
te komen nu we elkaar zo weinig zien. Al met al een bewogen jaar voor ons allemaal en de stichting 
in het bijzonder. Zeker noemenswaardig en een positief einde van dit jaarverslag is het feit dat onze 
voorzitter Gerrit Schottert uit handen van burgermeester Maarten Offinga een Koninklijke 
onderscheiding mocht ontvangen voor zijn langdurige vrijwillige inzet voor de samenleving. Iets waar 
wij, de rest van het bestuur, volledig achter staan. Rest mij u allen een goed en vooral gezond 2021 
toe te wensen. 
 
Namens het bestuur van de stichting Indië Monument Hardenberg, 
Chris Somsen, secretaris 
 
 


