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De stichting heeft ten doel:
1. H      
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c.

2.
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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 -

-

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 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. 

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Mw. W.J.M. Meershoek Directeur

Penningmeester 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
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;

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

De heer A.P.P. M van Baal Voorzitter
Mw F.D. de Beaufort Vicevoorzitter en Secretaris

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.

ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING

DOEL INSTELLING

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;

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. 

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

BELEIDSPLAN

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



Balans 31-12-2020 31-12-2019
Activa
Materiele vaste activa 20.979€         19.868€                     
Voorraden 15.588€         16.499€                     
Debiteuren 1.168€           11.225€                     
Belastingen en premies 163.661€       164.226€                   
Overige vorderingen en overlopende activa 19.521€         10.637€                     
Liquide middelen 1.129.233€    2.028.377€                
Totaal Activa 1.350.150€    2.250.832€                

Passiva
Besteedbaar vermogen 16.836€         17.190€                     
Egalisatiereserve 30.604€         29.223€                     
Bestemmingsreserve 10.000€         10.000€                     
Bestemmingsfondsen 1.107.082€    2.072.897€                
Voorziening groot onderhoud 34.337€                     
Crediteuren 130.743€       17.875€                     
Belastingen en premies sociale verzekeringen 18.487€                     
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 54.885€         50.823€                     
Totaal Passiva 1.350.150€    2.250.832€                

Staat van baten en lasten 2020 2019
Baten
Subsidiebaten 431.745€       422.145€                   
Giften en baten uit fondsenwerving 6.329€           2.891€                       
Baten als tegenprestatie voor leveringen 41.121€         62.777€                     
Overige baten 33.032€         -€                               
Baten met bijzondere bestemming 'vernieuwingsplannen' 240.765€       1.109.052€                
Baten met bijzondere bestemming 'Foto tentoonstelling' -€                   6.000€                       
Fondsgelden NS 1.250.000€    -€                               
Gelden voor ontvangst van MBO studenten 91.667€         
Totaal baten 2.094.659€    1.602.865€                

Lasten 
Bedrijfsvoering 467.623€       443.247€                   
Herdenken 6.850€           21.956€                     
Vernieuwingsplannen 2.574.132€    -€                               
Voorlichting en educatie 10.819€         13.446€                     
Projecten 23€                2.813€                       
Totaal lasten 3.059.447€    481.462€                   

Resultaat -964.788€      1.121.403€                

Resultaatverdeling -€                   
Mutatie bestemmingsfondsen -965.815€      1.109.052€                
Mutatie egalisatiereserve VWS 1.381€           -4.802€                      
Mutatie vrij besteedbaar vermogen -354€             17.153€                     

-964.788€      1.121.403€                

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 Volksgezondheid,
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 projecten geïnitieer 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 oud-gevangenen en het beantwoorden van vragen op verzoek van
nabestaanden. 

BEZOEKERS
De activiteiten van kamp Amersfoort waren in 2020 anders dan andere jaren. Een deel van het jaar is 
Kamp Amersfoort vanwege de Corona maatregelen gesloten geweest voor publiek. 
In totaal zijn er ongeveer 10.000 bezoekers geweest in 2020, één derde van het gebruikelijke aantal bezoekers.
Doordat er vanwege de maatregelen veel minder bezoekers en rondleidingen zijn geweest, zijn ook de 
inkomsten teruggelopen/ Met steun van het VFonds en de Kring van Beschermers van Kamp Amersfoort, 
is de exploitatie min of meer neutraal gebleven; geen plus, maar ook geen verlies.

EDUCATIE, VOORLICHTING EN BEZINNING:
In 2020 stond educatie in het licht van de komende vernieuwingen. 

Het reflectieprogramma (Goed of Fout genaamd)
Het programma legt groepen dilemma's voor die confronterend zijn en beogen dat deelnemers stil staan bij
het gegeven dat je iedere dag keuzes kunt maken in je eigen gedrag, aangaande vooroordelen, 
(on)verdraagzaamheid, discriminatie, ent.

MBO Amersfoort
In maart is er een contract ondertekend met MBO Amersfoort. Daarin werd afgesproken dat gedurende 
5 jaar 2.000 studenten per jaar bij Kamp Amersfoort een rondleiding gaan krijgen met reflectieprogramma
of het voor deze doelgroep ontwikkelde 'plekken met een verhaal'.

In 2020 heeft, voor zover dat vanwege de Corona maatregelen kon, hebben 47 groepen van het MBO een 
rondleiding gehad.

HERDENKEN:
Op 26 januari werd de Holocaust Remembrance Day gehouden met extra rondleidingen gericht op joden die
in Kamp Amersfoort hebben gezeten en het tonen van een film over omgang met het erfgoed van Auschwitz.
op 8 maart was het exact 75 jaar geleden dat 49 mannen als represaille op een aanslag, 
op de schietbaan van Kamp Amersfoort zijn geëxecuteerd. 
op 9 april in besloten kring vond de herdenking plaats van de 77 Sovjetsoldaten uit Kamp Amersfoort die 
vlak achter het kamp in de vroege ochtend zijn geëxecuteerd.
op 19 april heeft de herdenking via een video (livestream en uitzending via RTV Utrecht) plaatsgevonden.
De staatssecretaris, Paul Blokhuis, hield een indrukwekkende speech.
op 4 mei  is de herdenking op de Leusderheide geweest, met 2 burgemeesters (Leusden en Amersfoort) en
minister Wopke Hoekstra.De herdenking was via een livestream te volgen op de website van Kamp Amersfoort.
De Stille Tocht van de gemeentes werd door burgemeesters gelopen en is uitgezonden via verschillende
websites.
De tocht van Vrees en Hoop op 11 oktober is afgelast.
De herdenking bij Woudenberg op 16 oktober is eveneens in besloten kring gedaan, samen met de 
burgemeester van Woudenberg.

COMMUNICATIE & ONDERZOEK: 
In maart 2020 is een nieuwe medewerker voor communicatie@onderzoek gestart
Er zijn in 2020 verschillende persberichten verzonden, uitingen op TV en radio geweest.

In 2020 is gestart met uitzetten communicatielijnen m.b.t. aankomende opening van het nieuwe museum.
Een stagiaire van de Hogeschool Utrecht heeft een omvangrijk marketingplan gemaakt.
In april en november is het magazine IN BEELD uitgekomen. Via social media zijn regelmatig berichten 
gedeeld.
De website is onder handen genomen en zal in 2021 gereed zijn.

ONDERZOK
Kamp Amersfoort heet 16 onderzoeker, allen vrijwillig.
Om meer structuur te brengen in het onderzoek, worden de afgeronde onderzoeken van enige omvang 
voortaan in brochures uitgegeven en verkocht in de winkel van NM Kamp Amersfoort.
En om het onderzoek op een hoger niveau te tillen, is een wetenschappelijke adviesraad ingesteld.

RECENT UITGEVOERDE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING



COLLECTIE
In 2020 is een start gemaakt met het beter omschrijven van de collectiestukken en het opbergen van de 
documenten alvorens ze worden opgeslagen in archief Eemland.
Dit erk is omvangrijk en wordt in 2021 vervolgd door vrijwilligers.

Een stagiaire van de Reinwardt Academie is enkele maanden aan het werk geweest voor 
museumcatalogus, voor de collectieregistratie en voor opzet van collectieplan.

In 2020 is het ondergronds museum zo goed als gerealiseerd. 

Kamp Amersfoort werkt samen met de SMH en Netwerk Oorlogsbronnen aan digitalisering en koppeling 
van de database. 

SAMENWERKING
NM Kamp Amersfoort is onderdeel van de stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH en werkt 
daarmee samen met de andere partners in dit veld.
Er is samenwerking met NIOD, met verschillende Universiteiten, met het NC 4en5 mei met VWS, met Arq,
met Amnesty International, met de Historische Kringen van Leusden en Woudenberg, met archief Eemland
en met museum Flehite. Ook met scholen in de kunst, bibliotheek Eemland MBO Amersfoort en HOVO.
Met Arolsen Archive (voorheen ITS) is een directe toegang tot hun 60 miljoen items gerealiseerd.
Met betrekking tot de samenwerking met het Sovjet ereveld, vindt NM Kamp Amersfoort het onverminderd 
van belang die voort te zetten.

VRIJWILLIGERS
In 2020 is twee keer een nieuwe groep vrijwilligers gestart. 
van dat wij in 2021 weer geopend zijn, verwachten wij vanzelf een nieuwe aanwas van vrijwilligers die 
afkomt op vernieuwingen. Met name voor de ontvangst, museumcafé en ticketservice zijn nog 
vrijwilligersplekken beschikbaar.

Projecten, tentoonstellingen, lezingen
Door de Corona maatregelen zijn er geen extra projecten en tentoonstellingen in 2020 gestart.

TERREIN EN BEHEER 
Het terrein van Kamp Amersfoort wordt met regelmaat onderhouden.
Vrijwilligers konden in de buitenlucht ondanks Corona hun werkzaamheden uit blijven voeren.
Een stukje van het buitenterrein is gebruikt voor de aanleg van een nieuwe parkeerplaats.

NIEUWBOUW- MUSEUM
In februari 2019 is de aftrap geweest voor de start van de bouw van het nieuwe museum.
In 2020 is het nieuwe ondergrondse museum grotendeels gerealiseerd.
Ook de financieringg van de totale verbouwing is in 2020 rond gekomen.
Fondsen die in 2020 gerealiseerd zijn, zijn de stichting Makaria en het BPD Cultuurfonds.
Daarnaast hebben de Nederlandse Spoorwegen een bedrag aan de Herinneringscentra gedoneerd. 
In het kader van erkenning van het leed dat Joden, Sinti en Roma tijdens WOII is aangedaan, 
kregen de Herinneringscentra een collectieve tegemoetkoming, mede voor erkenning van de dramatische 
rol van de NS tijdens WO II bij het transport van verzetsstrijders, politiek gevangenen en dwangarbeiders.
Het geld is, globaal gesproken, bestemd voor het bestendig maken van deze plekken voor komende 
generaties.

RECENT UITGEVOERDE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING


	2020 SNMKA

