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De stichting heeft ten doel:
1. H      
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2.
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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. 



Balans 31-12-2019 31-12-2018
Activa
Materiele vaste activa 19.868€         17.894€                     
Voorraden 16.499€         14.198€                     
Debiteuren 11.225€         1.340€                       
Belastingen en premies 164.225€       31.890€                     
Overige vorderingen en overlopende activa 10.637€         579.903€                   
Liquide middelen 2.028.377€    535.840€                   
Totaal Activa 2.250.831€    1.181.065€                

Passiva
Besteedbaar vermogen 17.190€         37€                            
Egalisatiereserve 29.223€         34.025€                     
Bestemmingsreserve 10.000€         10.000€                     
Bestemmingsfondsen 2.072.897€    973.845€                   
Voorziening groot onderhoud 34.337€         34.337€                     
Crediteuren 17.875€         24.149€                     
Belastingen en premies sociale verzekeringen 18.487€         21.241€                     
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 50.823€         83.431€                     
Totaal Passiva 2.250.832€    1.181.065€                

Staat van baten en lasten 2019 2018
Baten
Subsidiebaten 422.145€       434.036€                   
Giften en baten uit fondsenwerving 2.891€           4.362€                       
Baten als tegenprestatie voor leveringen 62.777€         66.743€                     
Overige baten
Baten met bijzondere bestemming 'vernieuwingsplannen' 1.109.052€    754.646€                   
Baten met bijzondere bestemming 'Foto tentoonstelling' 6.000€           764€                          
Totaal baten 1.602.865€    1.260.551€                

Lasten 
Bedrijfsvoering 443.247€       462.889€                   
Herdenken 21.956€         9.263€                       
Bezinnen 50€                            
Voorlichting en educatie 13.446€         15.806€                     
Projecten 2.813€           408€                          
Totaal lasten 481.462€       488.416€                   

Resultaat 1.121.403€    772.135€                   

Resultaatverdeling 
Mutatie bestemmingsfondsen 1.109.052€    756.323€                   
Mutatie egalisatiereserve VWS -4.802€          -5.119€                      
Mutatie vrij besteedbaar vermogen 17.153€         20.931€                     

1.121.403€    772.135€                   

Toelichting op balans
De activa en passiva zijn, voorzover niet anders vermeld opgenomen tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd en lasten worden verantwoord in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde
of vervaardigingslasten.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot
onderhoud verloopt.

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 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. 

BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN



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 2019 zijn de vernieuwings- en uitbreidingsplannen verder uitgewerkt. 

Kwaliteit Impuls Educatie
2019 was ook het jaar waarin de projecten en producten, geinitieerd door Kwaliteit Impuls Educatie, 
een duidelijk gezicht kregen. Kwaliteit Impuls Educatie: in 2018-2019 kreeg de SMH van ministerie van VWS
subbsidie om het eduatieve aanbod bij de herinneringscentra een impuls te geven. 

Plekken met een verhaal
Speciaal voor MBO ontwikkelden de Herinneringscentra en het Joods Kwartier het project Plekken met 
een verhaal, een landelijk project dat door het MBO wordt ingezet binnen het vak burgerschap.

Adopteer een monument
Kamp Amersfoort werkt met drie scholen samen met het project Adopteer een monument: 
Basisschool het Ronde uit Leusden (PO) en de Johannes Calvijn school (PO) Amersfoort.

Scripties
Regelmatig stellen scholieren en studenten vragen omdat zij bezig zijn met spreekbeurt, werkstuk of scriptie.

Lezingen
In 2019 waren leziningen en bijeenkomsten zoals over Titus Brandsma, Loes van Overeem, De Beul van Amersfoort.

Projecten
Het project '100 verhalen, oud-gevangen van Kamp Amersfoortaan het woord' is in 2019 afgerond.

Tentoonstellingen
Kamp Amersfoort heeft pas na de verbouwing echt ruimte voor tentoonstellingen, maar tot die tijd proberen 
we toch klein ingerichte exposities te realiseren. Dit jaar was het een expositie over Loes van Overeem. 
Op het terrein van Kamp Amersfoort werd de tentoonstelling 'Oog in oog met de laatste getuigen onthuld.

Gedichten in Kamp Amersfoort
Leerlingen uit groep 8 van bassischol De Horizon in Hoogland, brachten een bezoek aan Gedenknaald in
Hoogland, bekeken interviews met overlevenden en verwekten hun gedachten en gevoelen in een gedicht.

HERDENKEN:
Jaarlijks wordt op de Holocaust Memorial Day stilgestaan bij de bevrijding van Kamp Auschwitz.
In het kader daarvan bood Kamp Amersfoort op zondagmiddag 27 januari een bijzondere lezing.
Op 9 april werden bij Munumnt Koedriest de 77 geëxecuteerde sovjetsoldaten herdacht en tevens de 
24 eerder omgekomen Sovjetsoldaten. Elk jaar wordt de groep die herdenkt groter.
Op zaterdag 13 april 2019 was het precies 77 jaar geleden dat revolutionair en verzetsman Henk Sneevliet
met zes kameraden door Duitsers bij Kamp Amersfoort is gefusillerd.
Op 19 april vond de jaarlijkse herdenking van de overdracht van Kamp Amersfoort aan de Rode Kruis plaats. 
Op 4 mei stonden bijna driehonderd mensen stil bij de fusillades vanuit Kamp Amersfoort.
Op 4 en 5 mei biedt Kamp Amersfoort de gehele dag rondleidingen aan, over het terrein.
De Stille Tocht op 4 mei vindt jaarlijks plaats onder geamenlijk organistatie van de gemeenten Leusden 
en Amersfoort, het Sovjet Ereveld, begraafplaats Rusthof en Kamp Amersfoort.
Op 9 mei vond de herdenking van de Russen plaats, op het Sovjet Ereveld.
Op 24 september bezochten kinderen, kleinkinderen en ander familieleden van een groep 
gefusilleerde verzetsmensen Kamp Amersfoort.
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 vond de herdenking van bij Bergzicht (Leusder Heide) gefusilleerde verzetsmannen plaats.
Beleid herdenkingen
De belangstelling van nabestaanden voor wat hun familie tijdens WOII is overkomen, groeit als nooit tevoren.
Kamp Amersfoort ziet als haar taak dat zij een platform wil zijn voor deze nabbestaanden.

RECENT UITGEVOERDE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING



COMMUNICATIE & ONDERZOEK: 
Pers
Ook in 2019 was er veel aandacht voor Kamp Amersfoort in de pers. 
Er zijn veel persberichten verstuurd o.a. over activiteitden zoals herdenkingen, lezingen en tentoonstellingen.
Maandelijks wordt in AD/Amersfoortse Courant een gevangene geportretteerd (driekwart pagina), waarmee
terugkerende aandacht voor Kamp Amersfoort regionaal verzekerd is.
Veel aandacht is uitgegaan naar de oproep om foto's van oud gevangenen te uploaden op de website 
Geef gevangen een gezicht' 
Magazine
In april 2019 is het magazine lnBeeld uitgebracht.
 In 2019 zijn vier digitale nieuwsbrieven verstuurd met een totaal breik van 8000.
Sociale media
Op Facebook zijn in 2019 meer dan 200 berichten geplaatst. Het aantal volgers is toegenomen.
Berichten worden doorgeplaatst op Twitter en Linkedin en de Website wordt voordurend bijgehuden.
ONDERZOEK: 
Algemeen
Om onderzoek beter te stroomlijnen en de actieve onderzoekers beter te ondersteunen, is de coördinatie 
in 2019 verbeterd.
Het aantal actieve onderzoekers (vrijwilligers) is in de loop van het jaar fors uitgebreid.
Sommigen verrichten actief onderzoek, anderen houden zich bezig met de collectie  (scannen, omschrijven, 
bewaren) of met ondersteunende werkzaamheden.
Database
Vrijwilligers werken al enkele jaren aan een database, waarin alle beschikbare gegevens over gevangenen
worden verwerkt.
Tunnel
Onderzoekers van Nationaal Monument Kamp Amersfoort deden een bijzondere ontdekking: een tunnel die het
gevangenenkamp en het SS-deel van het kamp verbond.
Diversen
Middels een abonnement op ArgGis brengen wij de omgeving van Kamp Amersfoort letterlijk in kaart.
Dit is een geografisch informatiesysteem, waarin wij gegevens kunnen plaatsen, analyseren en presenteren 
(https://arcg.is/1iqP8L).
SAMENWERKING: 
Kamp Amersfoort heeft een intensieve samenwerking met het Sovjet Ereveld
Binnen SMH verband (stichting musea en herinneringscentra) wordt al jaren samengewerkt, met aantal 
oorlogsgerelateerde musea en herinneringscentra.
De SMH neemt ook deel aan Platform WOII. Gezamenlijke projecten worden uitgevoerd waaronder het 
project Kwaliteitsimpuls Educatie, collectie digitalisering, kennisdeling en het jaar van verzet 2018.
Twee à 3 keer per jaar is er een overleg van diverse educatieve instellingen in de stad Amersfoort.
De daarbij aangesloten instellingen (Holland Opera, museum Flehite, schouwburg De Flint, 
Bibliotheek Eemland, Kunsthal Kade, Het Mondriaanhuis, de Artotheek, theater De Lieve Vrouw
en Scholen in de Kunst) bespreken educatieve activiteiten in de stad Amersfoort en hoe ze daarin met elkaar 
kunnen samenwerken.
Als voorbereiding op 75 jaar vrijheid in 2020 is de samenwerking geintensiveerd.
Pilot Politieacademie 'De kracht van het verschil'
In 2019 werd deze pilot uit 2017 voortgezet. De politieschool biedt haar studenten een programma getiteld 
'De kracht van het verschil', waarbij het gaat over integriteit, waarden 'en morele vorming van aankomende
politiemensen
HOVO
Kamp Amersfoort werkte ook in 2019 samen de HOVO Utrecht/Amersfoort (Hoger Onderwijs Volwassenen).
Rotary
Drie Rotarygroepen uit Amersfoort en omgeving houden 3x per jaar een lezing bij Kamp Amersfoort met
onderwerpen die gerelateerd zijn aan WOII.
Stichting Schuilplaatsverleners
De samenwerking met de stichting Schuilplaatsverleners heeft geresulteerd in een app, waarbij de route die de 
gevangenen van Kamp Amersfoortliepen van het station naar het kamp en vie versa.
Amnesty international
Van 1 juli tot 30 augustus stond een stand van Amnesty internationaal in het bezoekcentrum.
Vrijwilligers  
In 2019 zijn er 17 nieuwe vrijwilligers bijgekomen en hebben we van 2 vrijwilligers afscheid genomen.
Er zijn twee nieuw opleidingen gestart voor gidsen, gastheren of gastverouwen en onderzoekers.
Een groep van 15 vrijwilligers volgde de Training Visual Thinking.
VERNIEUWINGSPLANNEN: 
Op 15 februari 2019 vondt plaats de officiele aftrap voor de uitbreiding van Kamp Amersfoort.
Op de binnenplaats wordt een ondergrondse ruimte van ruim 1.100 m2 gemaakt, de uitbreiding kost 
ongeveer 5,5 miljoen euro.
Kamp Amersfoortheeft in 2019 al van meer dan drieduizend gevangenen een foto achterhaald. 
Deze portretten 'gaan het fotomonument vormen in het nieuwe museum.
De bedoeling is dat het museum in het najaar van 2020 open gaat. 
Door de Coronacrisis kan niet met zekerheid gezegd worden, wanneer het precies gaat worden.
ONDERHOUD EN BEHEER: 
Het terrein is onderhouden volgens jaarlijkse planning en wordt mede gerealiseerd door vrijwilligers.

RECENT UITGEVOERDE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING
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