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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 
Secrretaris&vice-voorzitter Jonkvrouw F.D. de Beaufort ( vanaf 4 december 2015 )
Penningmeester E.H. Wellenstein 
Algemeen bestuurslid R.H. Cuperus 
Algemeen bestuurslid R.G. Campen ( vanaf 4 december 2015 )
QQ-lid A. Engbers
Directie W.J.M. Meershoek

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 vakatiegeld 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. 

ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING



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;
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. 



BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Balans 31-12-17 31-12-16
Activa
Materiele vaste activa 16.692€         14.916€      
Voorraden 9.072€           10.676€      
Debiteuren 810€              8.824€        
Belastingen en premies 21.455€         
Vorderingen fondsgelden 18.050€         14.050€      
Te vorderen van Kring van Beschermers van NMKA -€                   25.000€      
Overige vorderingen en overlopende activa 4.669€           5.071€        
Liquide middelen 301.451€       67.519€      
Totaal Activa 372.199€       146.056€    

Passiva
Besteedbaar vermogen -21.471€        -23.098€     
Egalisatiereserve 39.144€         37.489€      
Bestemmingsreserve 15.791€         15.791€      
Bestemmingsfondsen 224.158€       19.676€      
Voorziening groot onderhoud 34.337€         34.337€      
Crediteuren 15.186€         17.342€      
Belastingen en premies sociale verzekeringen 18.655€         15.522€      
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 46.399€         28.997€      
Totaal Passiva 372.199€       146.056€    

Staat van baten en lasten 2017 2016
Baten
Subsidiebaten 402.926€       397.377€    
Giften en baten uit fondsenwerving 33.387€         32.284€      
Baten als tegenprestatie voor leveringen 21.269€         22.363€      
Overige baten -€                   243€           
Baten met bijzondere bestemming 386.500€       14.300€      
Totaal baten 844.082€       466.567€    

Lasten 
Bedrijfsvoering 428.179€       414.477€    
Herdenken 10.218€         9.706€        
Bezinnen 1.601€           2.835€        
Educatie 14.302€         8.752€        
Projecten 182.018€       29.729€      
Totaal lasten 636.318€       465.499€    

Resultaat 207.764€       1.068€        

Resultaatverdeling 
Mutatie bestemmingsfondsen 204.482€       -9.638€       
Mutatie egalisatiereserve VWS 1.655€           -1.794€       
Mutatie vrij besteedbaar vermogen 1.627€           12.500€      

207.764€       1.068€        

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
niet voldoende om 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. 

EDUCATIE, VOORLICHTING EN BEZINNING: 
In 2016 zijn de vernieuwings- en uitbreidingsplannen verder uitgewerkt. 
In het scholenplatform voor jongeren komen ze drie tot vijf keer per jaar bijelkaar om na en mee te
denken over verschillende zaken voor jongeren.
Naast het reguliere aanbod van Kamp Amersfoort, zijn er dit jaar ook weer een paar nieuwe onderwijs 
Projecten: wat is heldendom? Herdenken en (niet) vergeten, Onderwijs PO- adopteer een monument
Op 4 mei naast de jaarlijkse stille tocht, acopteerde de Johannes Calvijnschool uit Amersfoort
de wachttoren.
Naast deze adoptie, is het monument Gevangene voor het vuurpeltotn al jaren geadopteerd door 
Basisschool 't Ronde uit Leusden
In juli 2017 startte de eerste overleg vanuit het SMH met betrekking tot het project, Kwaliteit Impuls
educatie (KIE) In het najaar was er uitgebreid overleg en onderzoek, wat resulteerde in samenwerking
met 14 collega instellingen.
Op 2 september was er het Seminar Learing from the Past, relevance and enrichments of Dachau 
Educational Programs, uitgezet door Comite Dachau in samenwerking met Kamp Amersfoort.
In november 2017 was er een symposium van twee dagen in Amsterdam om met elkaar te kijken
naar ecucatie In musea.
In 2017 werkte Kamp Amersfoort samen met Kunst Centraal rondom het project Historische verhalen.

HERDENKEN:
Op 22 januari werd de Holocaust Rememgrance Day gehouden.
Op 9 april was het 75 jaar geleden dat 77 Sovjetsoldaten, gevangenen van kamp Amersfoort
werden geeexecuteerd. Ruim 250 mensen kwamen in de ochtend bij de executieplek vlak achter
Kamp Amersfoort
Op 13 april vond bij Kamp Am,ersfoort een bloemlegging plaats.
Op 19 april 2017 een de jaarlijkse herdenking van de overdracht van Kamp Amersfoort aan de 
Rode Kruis, bijna 1.000 bezoekers waren aanwezig.
De 19de april was in 1945 de datum dat het kamp werd overgedragen aan het Rode Kruis.
Op 4 mei is in de middag een jaarlijkdse herdenking geweest voor geëxecuteerden op de
Leusderheide en tegen de avond vond de jaarlijkse stille tocht.
Op 11 oktober organiseerde Kamp Amersfoort de Tocht van Vrees en Hoop.
Op deze dag in 1944 vond het grootste transport vanuit Kamp Amersfoort naar Nazi-Duitsland plaats.
Op 16 oktober is er een herdenking voor 12 geëxecuteerde gevangenen uit Kamp Amersfoort en 
3 uit St. Michelsgestel op de Leusderheide.
Op 12 november was bij Kamp Amersfoort de jaarlijkse herdenking van de Natzweilers.



COMMUNICATIE & ONDERZOEK: 
Het naar buiten brengen door presentaties, documentaires en bijeenkomsten is elangrijk voor
herinnering en verwerking voor de nabestanden van de oude gevangen van Kamp Amersfoort. 
Hierbij aantal voorbeelden: de documentaireserie van de VPRO, bezoek van Van Rossem, een 
documentaire over de sovjet soldaten en nieuw documentaire over kamp Amersfoort voor groep 7&8.
In januari werd het onderzoek van een vrijwilliger naar kampcommandan Karl Peter Berg
gepresenteerd.
Een groep vrijwilligers doet onderzoek op de leusderheide naar de precieze locatie van geruimde
graven van verzetsstrijders die in WOII `ijn geexecuteerd.

SAMENWERKING: 
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.
Kamp Amersfoort werkt verdergaand samen met het Russisch Ereveld en andere
Oorlogsgeraelateerde organisaties in Eemland.
Kamp Amersfoort is lid van de SMH, Stichting Musea en Herinneringscentra, waarbinnen de
samenwerking steeds meer gestalte krijgt.
Kamp Amersfoort werkt samen met de HOVO Utrecht/Amersfoort (hoger onderwijs Volwassenen).

VERNIEUWINGSPLANNEN: 
In het najaar van 2016 is een werkgroep aan de slag gegaan met het inhoudelijke verhaal
voor de vernieuwingen.
Het jaar 2017 stond mede in het vaandel van de vernieuwingsplannen. Zowel qua fondsenwerving
als qua vervolmaking van het ontwerp.
Eind 2018 wordt een aanvang gemaakt met de werkzaamheden.

ONDERHOUD EN BEHEER: 
Het terrein is onderhouden volgens jaarlijkse planning en wordt mede gerealiseerd door vrijwilligers.
Dit jaar is de trap bij de shcietbaan gerestaureerd.


