STICHTING 3 MEI COMITÉ HERDENKING SLACHTOFFERS
APRIL-MEISTAKING APPÈLBERGEN

BELEIDSPLAN 2016 - 2017

1.
De boodschap
Opdat jong en oud nooit zullen vergeten hen, die hun leven hebben gelaten voor
onze vrijheid.

2.
De missie

De Stichting 3 mei Comité Herdenking Slachtoffers April-Meistaking Appèlbergen
is opgericht om door middel van periodieke herdenkingen rond het monument
in Appèlbergen en door middel van communicatiemiddelen en educatie, een breed
publiek voortdurend te (doen) herinneren aan de gebeurtenissen, die zich in de
Tweede Wereldoorlog -specifiek rond de April-Meistaking in Groningen, Friesland
en Drenthe- hebben afgespeeld.
Kennis is een belangrijk wapen tegen een 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 dan ook van ganser harte.
Het monument in Appèlbergen wil onder de mensen, jong en oud, bijdragen aan het
levend houden van het besef, dat democratie, met daaraan onlosmakelijk verbonden
de eerbiediging van de in de Universele Verklaring Van de Rechten Van De Mens
vastgelegde fundamentele vrijheden, van levensbelang is voor de veiligheid, het geluk
en de welvaart van de samenleving.
Het bestuur van de de Stichting zal zich tot in lengte van jaren inspannen om het
monument in Appèlbergen in goede staat te bewaren en te onderhouden
Het bestuur van de Stichting zal zich eveneens tot in lengte van jaren inspannen om
de jaarlijkse herdenkingen rond het monument tijdig en zorgvuldig voor te bereiden
en te (doen) uitvoeren.
Het bestuur van de Stichting zal zich, uit respect voor de slachtoffers van de
Apil-Meistaking in 1943, inzetten om nabestaanden van de slachtoffers maximaal te
informeren over de jaarlijkse herdenkingen bij het monument in Appèlbergen.

3.
Geschiedenis en organisatie van de herdenkingsplechtigheid rondom het monument
op 3 mei, als uitgangspunten voor de uitvoering van het beleidsplan 2015 - 2016.
Op 3 mei 2004 werd eindelijk een monument opgericht voor de vier en dertig (34)
door de Duitsers of in opdracht van de Duitse bezetter vermoorde Nederlanders,
betrokken bij de zogenoemde melkstaking in 1943 in de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe en bij stakingen in fabrieken in de noordelijke provincies.
De genoemde stakingen werd de tweede grote staking van Nederland. De gebeurtenis
in de drie noordelijke provincies had tot gevolg dat er grote ommekeer in geheel
Nederland teweeg gebracht werd.
De lichamen van de slachtoffers werden gedumpt in massagraven in het gebied van
Appèlbergen in Glimmen, gemeente Haren.
Nabestaanden hebben op 3 mei 2004 onder grote belangstelling het huidige
monument in Appèlbergen onthuld, waarop de namen van de 34 vermoorde
Nederlanders in twee bronzen platen zijn gegoten.
Sinds 2005 heeft jaarlijks op 3 mei een officiële herdenking bij het monument
plaatsgevonden, waarbij officiële genodigden, waaronder de Commissaris van de
Koning van de Provincie Groningen of een door deze functionaris afgevaardigde
hoogwaardigheidsbekleder en burgemeesters van plaatsen in de drie Noordelijke
provincies bij deze gebeurtenis aanwezig waren.
Ook waren aanwezig de directeur van de Oorlogsgravenstichting en afgevaardigden
van diverse officiële instanties.
De nabestaanden van de slachtoffers ontvangen een aparte uitnodiging om de
herdenking bij te wonen, evenals er vele andere genodigden zijn, terwijl er jaarlijks
ook een grote schare belangstellenden aanwezig is.
Leerlingen van de Quintiusschool te Glimmen hebben het monument geadopteerd.
Jaarlijks vinden er bij het monument kransleggingen plaats.
Tijdens de herdenking staat elk jaar een erewacht van veteranen en post-actieve
militairen bij het monument opgesteld.
Een trompettist van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ geeft het
signaal voor één minuut stilte en blaast daarna de ‘taptoe’.

4.
Uitgangspunten voor de zienswijze en organisatorische en financieel-administratieve
activiteiten van het bestuur van de Stichting 3 mei Comité Herdenking Slachtoffers
April-Meistaking Appélbergen
a.
Overeenkomstig de Boodschap, als omschreven onder 1.en de Missie, als
geformuleerd onder 2., dient de Stichting een wezenlijk maatschappelijk doel en zijn
persoonlijke belangen daaraan te allen tijde ondergeschikt.

b.
Het bestuur realiseert zich dat de jaarlijks terugkerende herdenking en de overige
activiteiten financiële consequenties met zich meebrengen en zal daartoe een zo
professioneel mogelijke fondswerving opzetten. (Zie hierna onder 5. a en 6.).
c.
Het bestuur zet zich in voor het efficiënt documenteren en archiveren van historische
gegevens over de April-Meistaking in 1943, zodat het archief gemakkelijk
toegankelijk is voor educatieve en andere, door het bestuur te bepalen, doeleinden.
d.
Het bestuur zal zich maximaal inspannen om niet alleen een goede en aan de
wettelijke voorschriften getoetste stichtingsorganisatie op te bouwen en te
onderhouden maar zal deze ook zodanig inrichten, dat de uit de organisatie
voortkomende bestuurstaken steeds (op onderdelen) overdraagbaar zijn.
Al doende draagt het bestuur bij aan de continuïteit van de Stichtingactiviteiten..
f.
Het bestuur zal te allen tijde een steunpunt zijn voor nabestaanden.
Tevens zal een regelmatig geactualiseerd namenbestand van nabestaanden
voorhanden moeten zijn.

5.
Concrete beleidsvoornemens van het bestuur van de Stichting voor de periode
2016 - 2017
a.
Uitvoering geven aan de onder 4. onder a. t/m f. omschreven organisatorische en
financieel-administratieve voornemens.
b.
Systematiseren en digitaliseren van voorwerpen, boeken, documentatie, audiovisueel
materiaal, archiefstukken en andere relevante gegevens betreffende het monument in
Appèlbergen en de op 3 mei van elk jaar te organiseren herdenkingen, zodat deze
goed vindbaar en toegankelijk zijn voor communicatie- en educatieve doeleinden.
c.
Ontwerpen en vaststellen van een herkenbare en gemakkelijk reproduceerbare en in
alle schriftelijke communicatiemiddelen van de Stichting tot uiting komende huisstijl
van de Stichting.
Bij herdenkingen en officiële gelegenheden dienen de leden van het bestuur
herkenbaar te zijn door middel van badges en/of visitekaartjes van de Stichting,
waarop de naam van het betrokken bestuurslid staat vermeld..
d.
Opzetten van een eenvoudige en bovenal informatieve website, waarin onder te
brengen een rubriek ‘actueel’, waarin gegevens beschikbaar zullen zijn over de
laatstgehouden en eerstkomende herdenkingsplechtigheid, de statuten van de
Stichting en de personalia van de leden van het bestuur..

e.
Opzetten van een steeds te actualiseren fondswerving, mede door het in beeld brengen
en aanboren van beschikbare financieringsbronnen bij overheden, particulieren (w.o.
nabestaanden), bedrijven en ‘goede doelen’-stichtingen en organiseren van een ter
zake kundig nazorg-beleid.
f.
Ontwikkelen van een educatief programma voor scholen en andere geïnteresseerden.
Ontwikkelen van aan de doelgroepen aangepast documentatie- en communicatiebeleid.
6.
Overwegingen en consequenties
De onder 4. en 5. omschreven activiteiten zullen hier en daar om extra financiering
vragen.
Daarbij gaat het in eerste instantie niet zozeer om kosten, maar om investeringen.
De omschreven activiteiten behelzen feitelijk een professionaliseringsslag,
waarmee de Stichting op een eigentijdse wijze de Boodschap als onder 1.
omschreven en de Missie, als onder 2 geformuleerd, zal kunnen communiceren
aan grotere groepen mensen.
Mocht het lukken om de nog in detail te budgetteren bedragen voor de investering
bijeen te brengen, dan zal de Stichting op termijn ook hogere inkomsten kunnen
verwachten, waarmee de investeringen zullen kunnen worden terugverdiend.
Bij het verkrijgen van geldelijke bijdragen van de zijde van particulieren zal een
bij de Belastingdienst aan te vragen ANBI-status behulpzaam kunnen zijn.

Het bestuur van de Stichting 3 Mei Comité Appèlbergen wordt gevormd door
Aat Vos, voorzitter a.i.
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Els Dijkema bestuurslid
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