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De stichting heeft ten doel:
1. H      
a.

b.

c.

2.
a. 
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c.

d. 

e.

f. Het ontwikkelen van educatieve en voorlichtende werkzaamheden, die de doelstelling bevorderen;
g. 

h. Het aanwenden van wettige en nuttige middelen in de meest uitgebbreide zin van het woord.

BESTUURSAMENSTELLING
-
-

De heer E.H. Wellenstein -
De heer R.H. Cuperus -
De heer R.G. Campen -
De heer A. Engbers -

-

DOEL INSTELLING

ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft 7 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. 

Penningmeester 

Voorzitter
Vicevoorzitter en Secretaris

Algemeen bestuurslid

Het bevorderen van de instandhouding van de nog bestaande delen van gebouwen, inrichtingen of 
voorwerpen, die destijds van Kamp Amersfoort deel uitmaakten;
Het bevorderen van de inrichting of instandhouding van een gedenkplaats op het terrein van Kamp Amersfoort 
of de directe omgeving daarvan, om bezoekers in staat te stellen informatie over dat kamp te verkrijgen en de 
mogelijkheid te bieden tot  herdenking en bezinning;
Het bevorderen van het betrekken van "Nationaal Monument Kamp Amersfoort", de door gevangenenen 
uitgegraven voormalige schietbaan van Kamp Amersfoort met het beeld van "Gevangenen voor het 
vuurpeleton" van Frits Sieger, bij onder a en b van dit artikel genoemde objecten, om zo te komen tot één 
onverdeeld herinnerings en bezinningscentrum "Nationaal Monument Kamp Amersfoort", waartoe mede 
behoort de in negentienhonderd vijfennegentig aangelegde symbolishc appélplaats/rozenthuin en het in 
tweeduizend herbouwde Herinneringscentrum rondom de monumentale muur met muurschilderingen;
Het in eigendom of bruikleen of andersom (doen) verwerven van voorwerpen, boeken en documentatie, 
betrekking hebbende op- of verband houdende met het Kamp Amersfoort;
Het bevorderen van de kennis over- en het (doen) verzamelen van gegevens van het Kamp Amersfoort en de 
monumenten die binnen de voormalige grenzen daarvan aanwezig zijn, waaronder begrepen het monument 
"Koedriest" dat algemeen bekendheid geniet als "Russenmonument, alsmede van de in de omgeving 
aanwezige oorlogsgraven in relatie tot Kamp Amersfoort, waaronder begrepen die op de begraafplaats 
Rusthof te Leusden;

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Het instandhouden van de herinnering aan:
Het door de Duitse bezetter tijdens de oorlog negentienhonderd veertig - 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";
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 
vankrijgsgevangenschap als geallieerd militair, van enige represaillemaatregel of andere door de bezetter 
gehanteerde dwangmaatregel;

De wisselwerking tussen het Kamp Amersfoort en de 'buitenwereld', alles in de meest uitgebreide zin van het 
woord; 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, almede van de daaraan verwante thema's, 
zoals de geschiedenis monumentalisering van Kamp Amersfoort, teneinde dit terrein een plaats te doen zijn 
van herinnering, herdenking en bezinningen en voorts al hetgeen daarmede in ruimste zin verband houdt.

Het houden van herdenkings- en bezinningsbijeenkomsten en verband houdende met hetgeen in Kamp 
Amersfoort is gescheid;

De heer A.P.P. M van Baal
Mw F.D. de Beaufort

Algemeen bestuurslid
QQ-lid (Sovjet Ereveld)

BELONINGSBELEID INSTELLING

Mw. W.J.M. Meershoek Directeur

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort.

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


Profiel

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;
Het verwerven van voorwerpen, boeken en documentatie, betrekking hebbende op- of verband houdende met 
het Kamp Amersfoort;
Het verzamelen van gegevens van het Kamp Amersfoort en van de monumenten die binnen de voormalige 
grenzen daarvan aanwezig zijn ("Russenmonument");
Het houden van herdenkings- en bezinningsbijeenkomsten verband houdende met hetgeen in Kamp Amersfoort 
is geschied;

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. 

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

BELEIDSPLAN

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