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Inleiding 

Evenals in 2020 moesten de activiteiten rond de herdenking worden bijgesteld vanwege de nog 

steeds aanwezige Coronapandemie.  

 

Bestuur 

Tijdens het verslagjaar bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd. Ultimo 2020 bestond het 

bestuur uit: 

Janneke Schermers    Voorzitter, pr 

Ineke Wirth – van Esveld   Secretaris 

Antoinette Dorresteijn    Penningmeester 

Hans Nap     Bestuurslid, jeugd en scholen 

Kees Visser     Bestuurslid, onderhoud 

Huub Huntjens     Bestuurslid, algemeen 

 

Het monument 

Aan het monument vond het routine onderhoud plaats. Er kwam extra geld beschikbaar voor de 

groenvoorziening op het fort (zie onder).  

 

Aanloop naar de herdenking 

Het monument en de geschiedenis ervan werden opgenomen in de dorpscanon van Bunnik. 

Rotaryclub Bunnik, die vanaf het eerste begin van de Stichting een grote rol heeft gespeeld, vierde 

het 50-jarig bestaan, reden voor een extra sponsoring van het werk van de Stichting, die het geld 

voornamelijk besteedde aan de groenvoorziening van het monument. 

 

Herdenking 

Evenals in 2020 was het, door de nog steeds aanwezige Corona pandemie, niet mogelijk om de 

herdenking te laten plaatsvinden in aanwezigheid van publiek en ook nu werden de speeches van 

tevoren opgenomen in de Oude Dorpskerk. Na het welkom door de voorzitter van de Stichting sprak 

burgemeester Ruud van Bennekom van de gemeente Bunnik zijn herdenkingsrede uit, las de nieuwe 

kinderburgemeester Lise Wieman het gedicht ‘Vrijheid’ voor en noemde bestuurslid Hans Nap de 

namen van hen die op het fort werden geëxecuteerd.   

Op 4 mei zelf waren er kransen van de provincie Utrecht, het Koninkrijk België, de gemeente Bunnik 

en de Stichting. Zoals altijd werden de klokken geluid en klonk het taptoe signaal. De bloemen bij de 

herdenkingsstenen werden gelegd door kinderen van de Anne Frankschool en, bij de steen voor de 

onbekende verzetsstrijder, door de voorzitter van de Stichting.  

De video van de herdenking staat op de website van de Stichting.   

 

Uitnodiging 

Ook in 2021 werden zo’n 250 uitnodigingen gestuurd, niet voor het bijwonen van de herdenking, 

maar met uitleg over de (door Corona veranderde) gang van zaken op 4 mei en het verzoek om een 

donatie.  

  



PR en website 

Doordat er geen publiek bij de herdenking aanwezig kon zijn, is ook dit jaar veel energie gestoken in 

de registratie van de herdenking.  

 

Financiën 

Door enkele incidentele giften hoefde niet te worden ingeteerd op het eigen vermogen van de 

Stichting, ondanks het feit dat de inzameling van donaties tijdens de herdenking uiteraard niet kon 

plaatsvinden.  

 

 

 


