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DOEL INSTELLING

De stichting heeft ten doel:

1. Het instandhouden van de herinnering aan:

a. Het door de Duitse bezetter tijdens de oorlog negentienhonderd veertig - negentienhonderd

vijfenveertig ten zuiden van Laan 1914 te Amersfoort, op het grondgebied van de huidige gemeente

Leusden, opgericht"Polizeilisches Durchgangslager Amersfoort", afgekort PDA, hierna te noemen

Kamp Amersfoort.

b. Het leven en de behandeling van hen, die daar gevangen hebben gezeten op grond van ras, religie

of politieke overtuiging, dan wel wegens hun verzet tegen de bezettende macht, op grond van

krijgsgevangenschap als geallieerd militair, van enige represaillemaatregel of andere door de 

bezetter gehanteerde dwangmaatregel.

c. De wisselwerking tussen het Kamp Amersfoort en de 'buitenwereld'. 

Alles in de meest uitgebreide zin van het woord. 

2. Het verschaffen van informatie - bij voorkeur op / of in de directe omgeving van het terrein van

Kamp Amersfoort over de historische en actuele betekenis daarvan, alsmede van de daaraan

verwante thema's, zoals de monumentaliseringsgeschiedenis van het Kamp Amersfoort, teneinde

dit terrein een plaats te doen zijn van herinnering, herdenking  en bezinning en voorts al hetgeen

dat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

BESTUURSAMENSTELLING

Voorzitter A.P.P.M. van Baal 

Secretaris T.E.J. Joosten

Penningmeester E.H. Wellenstein 

Algemeen bestuurslid A.M.M. van Diepen ( tot 27 maart 2015 )

Algemeen bestuurslid R.H. Cuperus 

Algemeen bestuurslid Jonkvrouw F.D. de Beaufort ( vanaf 4 december 2015 )

Algemeen bestuurslid R.G. Campen ( vanaf 4 december 2015 )

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting 

Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

BELONINGSBELEID INSTELLING

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft 8 medewerkers in dienst, veelal parttime.

Voor de beloning van de medewerkers wordt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd.

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte

werkzaamheden ten behoeve van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

De overige vrijwilligers kunnen hun gemaakte reiskosten ten behoeve van Stichting Nationaal Monument Kamp

Amersfoort declareren conform de huidige fiscale richtlijnen. Hier wordt sporadisch gebruik van gemaakt. 

ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING

http://www.kampamerfoort.nl/
mailto:info@kampamersfoort.nl


BELEIDSPLAN

Profiel

De missie van Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort is: herinneren, bezinnen en leren.

De Stichting onderscheidt vier doelgroepen;

Oudgevangenen en hun nazaten, leerlingen en studenten, bezoekers met een algemene of recreatieve interesse

en uniformdragers. 

Doelstelling en beleid

Het verhaal vertellen van het voormalige concentratiekamp en de instandhouding van de herinnering aan dit

kamp.

De educatieve functie van het kamp zal steeds meer aandacht krijgen en vragen om het toepassen van moderne

technieken 

Werving fondsen

Werkzaamheden inzake de structurele fondsenwerving voor Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

wordt vanaf het jaar 2013 uitgevoerd door de Stichting Kring van Beschermers van Nationaal Monument Kamp 

Amersfoort in samenwerking met Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Stichting Kring van Beschermers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft een groot aantal donateurs

die de Stichting ondersteunen. 

In de bezoekersruimte staan ook donatiebussen en voor de rondleidingen wordt een bijdrage gevraagd. 



BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Balans 31-12-2015 31-12-2014

Activa

Materiele vaste activa 14.674€         14.858€      

Voorraden 11.284€         8.428€        

Debiteuren 1.730€           3.150€        

Belastingen en premies -€                   -€                

Vorderingen fondsgelden 15.350€         119.600€    

Te vorderen van Kring van Beschermers van NMKA 25.000€         -€                

Overige vorderingen en overlopende activa 4.713€           6.377€        

Liquide middelen 98.149€         128.172€    

Totaal Activa 170.900€       280.585€    

Passiva

Besteedbaar vermogen -35.598€        -37.454€     

Egalisatiereserve 39.283€         39.263€      

Bestemmingsreserve 10.000€         10.000€      

Bestemmingsfondsen 35.105€         145.704€    

Voorziening groot onderhoud 34.337€         34.337€      

Crediteuren 49.238€         45.206€      

Belastingen en premies sociale verzekeringen 15.426€         16.758€      

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 23.109€         26.771€      

Totaal Passiva 170.900€       280.585€    

Staat van baten en lasten 2015 2014

Baten

Subsidie VWS 391.515€       390.046€    

Donaties 33.429€         36.617€      

Activiteitenopbrengsten 21.960€         15.857€      

Overige inkomsten 781€              1.199€        

Fondsgelden projecten 515€              158.903€    

Totaal baten 448.200€       602.622€    

Lasten 

Bedrijfsvoering 410.588€       419.438€    

Herinnereren 24.767€         12.991€      

Bezinnen 988€              1.814€        

Leren 11.322€         8.986€        

Projecten 109.258€       92.609€      

Totaal lasten 556.923€       535.838€    

Resultaat -108.723€      66.784€      

Resultaatverdeling 

Mutatie bestemmingsfondsen -108.231€      66.324€      

Mutatie egalisatiereserve VWS 20€                490€           

Mutatie vrij besteedbaar vermogen -512€             -30€            

-108.723€      66.784€      

Toelichting op balans

De activa en passiva zijn, voorzover niet anders vermeld opgenomen tegen nominale waarde 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde onder aftrek van afschrijvingen

welke zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. 

De huidige liquide middelen / bestemmingsfondsen dienen als buffer om de continuiteit van de lopende

projecten te kunnen waarborgen. 

Egalisatiereserve VWS betreft een verplichte reservering conform subsidierichtlijnen van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voorziening groot onderhoud is gevormd op basis van geschatte kosten voor toekomstige onderhouds-

werkzaamheden aan de gebouwen. 



Toelichting resultatenrekening

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort ontvangt van het ministerie van Volkgezondheid,

Welzijn en Sport een jaarlijkse subsidie die bestemd is voor de instandhouding van de Stichting. 

Deze subsidie is benodigd om de lasten inzake personeel, gebouw, monumenten, terrein, kantoor, administratie

en algemene kosten te dekken. Deze subsidie en de ontvangen opbrengsten uit donaties en activiteiten zijn

nipt voldoende Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort in stand te houden. 

Voor projecten geïniteerd door Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort worden fondsen geworven 

bij diverse subsidiefondsen, bedrijven en particulieren. 

RECENT UITGEVOERDE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING

De Stichting organiseert rondleidingen, exposities, lezingen, herdenkingen die nauw samenhangen met de 

2e wereldoorlog in het algemeen en voormalig Kamp Amersfoort in het bijzonder.

Het verder uitbreiden van de database met oudgevangenen en het beantwoorden van vragen op verzoek van

nabestaanden. 

In 2014 Is de basis gelegd voor een vernieuwde toekomstvisie (contourennota) voor de toekomst. In 2013 is dit 

project gestart, wat in 2014 geresulteerd heeft in een "bidboek" met uitbreidingsplannen, waarmee de Stichting 

de komende 15 jaar vooruit kan. 

In 2015 zijn de vernieuwings- en uitbreidingsplannen verder uitgewerkt. 

De Stichting werkt nauw samen met de Stichting Kring van Beschermers van Nationaal Monument Kamp 

Amersfoort, wat betreft de werving van gelden bij instellingen, bedrijven en particulieren.

In 2015 zijn verscheidene boekpresentaties, lezingen en voorstellingen gehouden. 

Eind 2015 heeft Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort samen met de Stichting Russisch Ereveld

het initiatief genomen tot samenwerking met oorlogsgerelateerde organisaties in regio Eemland. 

Vernieuwing van de website www.kampamersfoort.nl en meer gebruik gemaakt van diverse sociale 

media ter vergroting van de naamsbekendheid en verdere promotie aanbod activiteiten. 

Via de website inzichtelijk maken van het grote educatieve aanbod van de Stichting.

Afronding nederlandse versie educatief project "Kinderen van Toen". 


