
STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT RHIJNAUWEN 
 

JAARVERSLAG 2018 
 
Algemeen 
Dit jaarverslag beoogt in beknopte zin en op hoofdlijnen inzicht te geven in de 
activiteiten van de Stichting Herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen.  
Deze activiteiten zijn gebaseerd op het Beleidsplan van de stichting, zoals dat is 
vastgesteld en ook is gepubliceerd op de website van de stichting: www.monument –
rhijnauwen.nl. 
 
Bestuur 
Tijdens het verslagjaar bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd met dien 
verstande dat er sprake was van enkele functiewijzigingen. 
Ultimo 2018 bestond het bestuur uit: 
Janneke Schermers                      Voorzitter, pr 
Ineke Wirth      Secretaris, organisatie herdenking 
Antoinette Dorresteijn    Penningmeester 
Hans Nap      Bestuurslid, jeugd en scholen 
Kees Visser      Bestuurslid, onderhoud 
Huub Huntjens     Bestuurslid, algemeen 
Het bestuur kwam tijdens het verslagjaar 4 maal in plenaire vergadering bijeen. 
Daarnaast voerde het gezamenlijk 2 maal het reguliere onderhoud aan het 
monument uit. 
 
Herdenking 2018 
Onder grote publieke belangstelling vond op 4 mei 2018 de jaarlijkse herdenking 
plaats. De herdenkingsrede werd uitgesproken door waarnemend-burgemeester 
Ruud van Schelven.  
De lengte van de stoet, die deelnam aan de stille tocht naar het monument, noopte 
tot nader beraad over het optimale tijdschema van de herdenking. 
Op enkele details van de ceremonie werden door derden  kritische  
kanttekeningen geplaatst, die leidden tot het besluit de ceremonie op onderdelen 
aan te passen. 
 
Uitnodigingen 
Zoals gebruikelijk werden voor de herdenking circa 250 uitnodigingen verzonden, dat 
wil zeggen een uitnodiging voor de herdenking alsmede een separaat verzoek om een 
financiële bijdrage. Dit verzoek was voorzien van een acceptgiro. Besloten werd beide 
brieven te integreren tot  1 uitnodigingsbrief en af te stappen van het gebruik van 
acceptgiro’s. 
 
  



PR, Website 
Ook in het verslagjaar bleek het lastig en tijdrovend de noodzakelijke aankondigingen 
en de verslaglegging van de herdenking in de plaatselijk pers gepubliceerd te krijgen. 
Grote alertheid blijft hier noodzakelijk.  
In de aanloop naar de herdenking werd een boekpresentatie van een werk over het 
leven van een van de gefusilleerden op het Fort bij Rijnauwen. 
De website mocht zich verheugen in een warme belangstelling en werd overigens 
regelmatig bijgewerkt en geactualiseerd. 
 
Statuten 
De vigerende statuten, daterend uit 1981, werden kritisch onder de loep genomen en 
geheel herzien. Uiteraard stond het behoud van de doelstellingen van de stichting 
daarbij centraal. Ultimo 2018 was het nieuwe document gereed om bij de notaris 
gepasseerd te worden. 
 
AVG 
Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht 
sedert 25 mei 2018, heeft de stichting een privacyverklaring opgesteld en 
gepubliceerd op de website. Daarnaast zijn enkele intern-bestuurlijke competenties 
vastgelegd.  
 
Jeugd, Adoptieschool 
Het beleid om de schoolgaande jeugd bij de activiteiten van de stichting te betrekken 
werd onverminderd voortgezet. Helaas heeft de adoptieschool, de 
Camminghaschool, afgezien van het continueren van haar taak. Met de Anne-Frank 
school werd gesproken over een mogelijke opvolging. Hierover was in 2018 nog geen 
duidelijkheid. 
 
Onderhoud  
Ook in 2018 werd conform schema het reguliere onderhoud uitgevoerd, zowel in 
eigen beheer als door derden. 
Aantasting van de buxus hagen door de buxusmot veroorzaakte een flinke 
tegenvaller. De buxus moest worden gerooid en vervangen door een alternatief: de 
Ilex Grenata. 
 
Financiën 
In financieel opzicht bleek 2018 min of meer een standaard jaar. De jaarrekening kon 
worden afgesloten zonder noemenswaardig exploitatie tekort. 


