
 

Stichting Indiëmonument Hardenberg 2021 (betaalrekening) 

31-dec-21 
Saldo: € 1.275,83  

Totaal per kolom: 1.973,86 € 3.249,69  

Datum Omschrijving Debet Credit 
01-jan-21 Saldo:rekno 384968651 per 1 jan 2021  € 2.028,79 
 2021 Totaal ontvangen van donateurs  € 910,90 

28-jan Bloemboetiek Mimosa (boeket Gerrit)  20,00  
14-feb Bloemboetiek Mimosa (Monument kamp Molengoot 2020)  65,00  
14-feb Overboeking naar spaarrekening  500,00  
02-mei Vlaggenunie: oranje wimpel  24,95  
11-mei BMN sponsoring  € 100,00 
17-mei Bloemboetiek Mimosa (4 mei herdenking)  50,00  
18-jun Gemeente Subsidie   € 200,00 
01-jul Oorlogsgravenstichting  84,00  
21-jul Bruna t.b.v uitnodiging 15-8  59,59  

05-sep EHBO Hardenberg: Herdenking  25,00  
05-sep Dekker vlaggen: Nederlandse wimpel  34,00  
05-sep Bloemboetiek Mimosa (bloemstukken Herdenking)  100,00  
05-sep Bloemboetiek Mimosa (bloemen bewoners)  29,75  
06-sep Webawere Internet Solutions: kosten website  31,46  
14-sep Losse verkoop boekjes  € 10,00 
03-okt Postzegels/enveloppen donateursmiddag  49,99  
04-okt Gemeente Hardenberg: catering 15 augustus  149,99  
16-okt Buffet donateursmiddag  275,00  
25-okt Bloemboetiek Mimosa (Herdenking kamp Molengoot)  65,00  
25-okt Bloemboetiek Mimosa (bloemen spreker donateursmiddag)  14,95  
29-nov De Wiekstee: donateursmiddag  275,80  
31-dec Totaal kosten rabo 1-12-20 t/m 30-11-21  119,38  

 
 
 

Stichting Indiëmonument Hardenberg 2021 (spaarrekening) 
Datum Omschrijving Debet Credit 

31-dec-21 
saldo: € 3.500,66  

Totaal per kolom: 0,00 € 3.500,66  
01-jan-21 Saldo:rekno 3249144029 per 1 jan 2021 €        3.000,36 

1-jan-21 Rente 2020 0,30 
14-feb-21 Overboeking van zakelijke rekening 500,00 

 

 



 

Jaarverslag 2021 

Op 6 februari houden we de eerste vergadering van 2021. Nog steeds via Google Meet, 
maar zelfs dat begint te wennen. Omdat we op dat moment nog steeds met de 
coronamaatregelen te maken hebben, besluiten we de donateursdag te verplaatsen naar 
het eind van het jaar in de hoop dat er dan weer meer mogelijk is. Wel besluiten we om op 
27 maart, de datum waarop we eigenlijk de donateursdag wilden houden, de eerste oude 
filmpjes van de onthulling van het monument op internet te plaatsen. Voor wat betreft de 
voorlichting op scholen en eventuele promotie van de stichting kunnen we op dat moment 
niet veel beginnen. In de volgende vergaderingen bereiden we de herdenking op 15 
augustus gewoon voor volgens het draaiboek, in afwachting van de ontwikkelingen m.b.t. 
corona. De muziek heeft dan al aangegeven er niet bij te kunnen zijn. Wel kan er een 
trompettist aanwezig zijn.  
 
In april krijgen we het verzoek de statuten aan te passen in verband met de Wet Bestuur en 
Toezicht. Belangrijk is dat er controle, en vooral communicatie, is tussen de bestuursleden 
over datgene wat men doet en gaat doen. 
 
Dan de vergadering van 3 juli. 
 
Na de versoepelingen kunnen we eindelijk weer gewoon met elkaar vergaderen. We doen 
dit in de Indiëkamer bij het VOC waar we inmiddels een vaste stek hebben gevonden. We 
zijn hier erg blij mee en worden altijd warm ontvangen.  
 
Ook voor wat betreft de herdenking betekenen de versoepelingen  dat we weer kunnen 
herdenken zoals we dat het liefste doen. In goed overleg met de gemeente besluiten we tot 
een normale herdenking, wel nog met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Voor 
wat  betreft de muziek willen we een beroep doen op de mensen die al vanaf de eerste 
herdenking het geluid verzorgen. Zij zullen de muziek vanaf hun installatie laten horen. 
 
De herdenking op 15 augustus. 
De algemene indruk van de herdenking is erg positief. Veel belangstelling en goed verlopen. 
Wel enkele punten van aandacht die we in het draaiboek gaan vermelden of aanpassen. 
 
We bespreken de herdenking als eerste in de vergadering van 4 september. 
 
We zijn dan al weer druk met de voorbereiding van de donateursdag van 2021, die we, zoals 
ik al eerder zei, niet in maart maar oktober houden omdat er dan weer meer mogelijk is. We 
benaderen Leen Scholten om zijn verhaal met ons te delen. 
 
Ook de voorlichting kan weer besproken worden. Dit mag, in overleg met de Voorveghter, 
plaats vinden op 1 of 2 november. We gaan Arie Telman vragen of hij dan kan. Ook gaan we 
de scholen die zich hadden op gegeven benaderen of ze dit nog steeds willen.  
 
In deze vergadering bespreken we ook het onderhoud van de beide monumenten. We 
benaderen de maker van het monument wat we aan de breuk kunnen doen en we laten de 
letters opnieuw inkleuren. Van de familie Timmerman krijgen we spullen aangeboden over 
Indië. Uiteraard nemen we ze aan en gaan we kijken wat we er mee kunnen. 



 
In oktober zetten we puntjes op de i voor de donateursdag. Het opzetten van de 
voorlichting gaat niet zoals we willen. Het contact met de scholen verloopt moeizaam. Er is 
slechts één school die 19 personen heeft toegezegd. Bij onvoldoende belangstelling gaan we 
de voorlichting in de genoemde school houden. 
 
Dan komen we in december bij de laatste vergadering van 2021. We kijken met een goed 
gevoel terug op de donateursdag en zijn erg blij met het verhaal van Leen Scholten en 
aangenaam verrast over de gesprekken die naar aanleiding van zijn verhaal los komen. 
De voorlichting beschouwen we voor 2021 als een afgesloten hoofdstuk. Helaas hebben we 
door vooral de coronamaatregelen dit niet kunnen realiseren. We houden hoop het in 
2022/2023 alsnog te kunnen doen. 
We richten onze blik op 2022 en kijken vooruit naar de donateursdag, maar plannen nog 
geen datum. Het vernieuwde huishoudelijke regelement wordt goedgekeurd en heet nu 
officieel “RICHTLIJNEN BESTUUR STICHTING INDIË MONUMENT HARDENBERG”, hiermee 
voldoen we aan de wet bestuur en toezicht.  
 
Samengevat was 2021 een jaar waarin we nog steeds beperkt waren in onze mogelijkheden, 
maar we toch de dingen hebben kunnen doen die van ons verwacht worden zoals de 
herdenking en de donateursdag. En met de verwachting dat 2022 toch wat gemakkelijker 
gaat worden voor wat betreft de beperkingen door corona, sluiten we deze laatste 
vergadering van 2021. 
 

Namens het bestuur van de stichting Indië Monument Hardenberg, 
Chris Somsen, secretaris 
 


