
 
http://3meiherdenkingappelbergen.nl/ Pagina 1 van 6  

 

 

 

Rapport 

Beleidsplan 

Gereed 

11 januari 2021 

Document 

Beleidsplan  

Datum, versie 

11 januari 2021,   

 

 

 

 

 

 
 
  

Beleidsplan 

Stichting 3 mei comité Herdenking slachtoffers 

April-Meistaking Appèlbergen 

  
Door 

Bestuur   

 



 

De stichting ‘3 Mei Comité Herdenking Slachtoffers April-Meistaking Appèlbergen’ 

   

 

 

  
http://3meiherdenkingappelbergen.nl/ Pagina 2 van 6  

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ........................................................................................................... 2 

1 Inleiding ................................................................................................................. 3 

2 De boodschap .......................................................................................................... 4 

3 De missie ................................................................................................................ 5 

4 Historisch Perspectief ................................................................................................ 5 

5 Doelstellingen .......................................................................................................... 6 

6 Beleidsvoornemens .................................................................................................. 6 
 

  



 

De stichting ‘3 Mei Comité Herdenking Slachtoffers April-Meistaking Appèlbergen’ 

   

 

 

  
http://3meiherdenkingappelbergen.nl/ Pagina 3 van 6  

1 Inleiding 

Dit document bevat het beleidsplan van de stichting ‘3 Mei Comité Herdenking Slachtoffers 

April-Meistaking Appèlbergen’ en dient als leidraad voor het bestuur in het borgen van haar 

missie en visie en te realiseren doelen. 

 

Het document is opgesteld door het bestuur van de stichting en zal jaarlijks in september 

getoetst en indien nodig bijgewerkt worden. 

 

Vragen of opmerkingen over het beleidsplan kunnen gericht worden aan de secretaris van de 

stichting via de website of via e-mail: secretaris@3meiherdenkingappelbergen.nl  

  

http://3meiherdenkingappelbergen.nl/stichting/
mailto:secretaris@3meiherdenkingappelbergen.nl
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2 De boodschap 

De stichting ‘3 Mei Comité Herdenking Slachtoffers April-Meistaking Appèlbergen’ heeft de 

volgende boodschap: 

 

Opdat jong en oud nooit zullen vergeten, zij die hun leven hebben gelaten voor 

onze vrijheid. 
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3 De missie 

De stichting ‘3 Mei Comité Herdenking Slachtoffers April-Meistaking Appèlbergen’ is opgericht 

om een breed publiek voortdurend te doen herinneren aan de gebeurtenissen die zich in de 

Tweede Wereldoorlog rond de April-Meistaking van 1943 in Groningen, Friesland en Drenthe 

hebben afgespeeld. De stichting doet dit door middel van een jaarlijkse herdenking bij het 

monument te Appèlbergen en middels communicatiemiddelen en educatie. 

 

Kennis is een belangrijk wapen tegen één van de grootste bedreigingen van de 

menselijkheid. Deze uitspraak, ontleend aan de inleiding in de ‘Encyclopedie van de 

Menselijkheid’, een uitgave van Amnesty International, ondersteunt het bestuur van de 

stichting van ganser harte.  

 

De stichting wil met het monument in Appèlbergen bijdragen aan het levend houden van het 

besef onder de mensen, jong en oud, dat democratie met daaraan onlosmakelijk verbonden 

de eerbiediging van de in de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ (UVRM) 

vastgelegde fundamentele vrijheden van levensbelang is voor de veiligheid, het geluk en de 

welvaart van de samenleving. 

 

Het bestuur van de stichting zal zich ten zeerste inspannen om: 

- Het monument in Appelbergen in goede staat te bewaren en te onderhouden 

- Een jaarlijkse herdenking te organiseren op 3 mei bij het monument 

- Nabestaanden van de slachtoffers van de April-Meistaking 1943 maximaal te 

informeren en betrekken bij de herdenking.   

 

 

 

4 Historisch Perspectief 

Op 3 mei 2004 werd, na veel inspanning van nabestaanden, een monument onthuld voor de 

vierendertig (34!) Noordelijke slachtoffers van de April-Meistaking 1943. Het monument 

bevat de 34 namen gegoten in twee bonzen platen.  

 

De slachtoffers waren betrokken bij de zogenaamde melkstaking in de provincies Groningen, 

Drenthe en Friesland en bij stakingen in fabrieken in het Noorden. Zij zijn vermoord door de 

Duitsers of in opdracht van de Duitse bezetter. De lichamen van de slachtoffers werden 

gedumpt in massagraven in het gebied van Appèlbergen in Glimmen. 

 

De stakingen die in heel Nederland plaats vonden, waren de tweede grote staking van 

Nederland, na de februari-staking en zorgden voor een grote ommekeer in heel Nederland in 

de houding tegen de Duitse bezetter. 

 

Sinds 3 mei 2005 vindt jaarlijks een herdenking plaats van de slachtoffers bij het monument. 
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5 Doelstellingen 

Voor het bestuur van de stichting gelden op basis van de boodschap en de missie, de 

volgende doelstellingen: 

a. Het dienen van een wezenlijk maatschappelijk doel, persoonlijke belangen daaraan 

zijn ten alle tijde ondergeschikt. 

b. Het inrichten van een zo professioneel mogelijke, duurzame fondswerving zodat de 

kosten gedekt zijn voor de realisatie van de jaarlijkse herdenking en educatie 

doeleinden. 

c. Het efficiënt documenteren en archiveren van historische gegevens over de April-

Meistaking in 1943 zodat dit gemakkelijk toegankelijk is voor educatie en andere 

doeleinden. 

d. Het inrichten van een robuuste stichtingsorganisatie, conform de wettelijk 

voorschriften, die relatief eenvoudig is over te dragen, zodat de continuïteit van de 

stichting en haar activiteiten geborgd is. 

e. Het zijn van een steunpunt voor de nabestaanden gebaseerd op een actuele 

namenlijst. 

 

 

 

6 Beleidsvoornemens 

Op basis van het hiervoor gestelde heeft het bestuur van de stichting de volgende 

voornemens: 

a. Realiseren van de in hoofdstuk 4 benoemde organisatorisch en financieel-

administratieve structuur.  

b. Het systematiseren en daar waar mogelijk digitaliseren van voorwerpen, boeken, 

documentatie, audiovisueel materiaal, archiefstukken en andere relevante gegevens 

betreffende het monument in Appèlbergen en van de jaarlijkse herdenking zodat 

deze goed vindbaar en toegankelijk zijn voor communicatie en educatieve 

doeleinden. 

c. Het ontwerpen van huisstijl van de stichting. 

d. Het opzetten van een stichtingswebsite met o.a. actuele informatie, 

achtergrondinformatie en contact gegevens. 

e. Het opzetten van fondswerving o.a. door het in beeld brengen van beschikbare 

financieringsbronnen bij overheden, bedrijven, goede doelen stichtingen en 

particulieren. 

f. Het ontwikkelen van een educatief programma voor scholen en andere 

geïnteresseerden 

g. Het ontwikkelen van een communicatiebeleid  

 

 

 

 

 

 

 

 


