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Doel van de Stichting Bevrijding ’45:
De bevrijding van Apeldoorn en de waarde van
vrijheid levendig te houden bij de inwoners van
de gemeente Apeldoorn
Inleiding:
In mei 2020 wordt in Nederland het heuglijke feit gevierd dat het dan 75 jaar geleden is dat wij
werden bevrijd van de onderdrukking door de Duitsers en er een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog. Veel van de activiteiten van de Stichting Bevrijding ’45 en de partners met wie de
Stichting samenwerkt, zullen dan ook in het teken staan van het voorbereiden en daadwerkelijk
vieren van 75 jaar bevrijding.
Deze activiteiten staan apart beschreven in het “Projectplan Viering 75 Jaar Bevrijding Mei 2020”.
Dit neemt niet weg dat ook de reguliere activiteiten van de Stichting Bevrijding ’45 de nodige
aandacht zullen krijgen. Deze zijn de volgende:
Geplande activiteiten:
1. Jaarlijkse herdenkingen:
1.1. Slachtoffers Apeldoornsche Bosch (januari)
Organisatie door: Comité Monument Apeldoornsche Bosch
Betrokkenheid Stichting bij organisatie:
a. Stichting verstrekt financiële bijdrage
b. Comité Monument Apeldoornsche Bosch is eindverantwoordelijk voor
programma
1.2. Viering bevrijding Apeldoorn (17 april)
Organisatie door: Werkgroep 17 april en 4 mei
Betrokkenheid bij organisatie:
a. Stichting financiert viering
b. Stichting is eindverantwoordelijk voor programma
1.3. Dodenherdenking (4 mei)
Organisatie door: Werkgroep 17 april en 4 mei
Betrokkenheid bij organisatie:
a. Stichting financiert herdenking
b. Stichting is eindverantwoordelijk voor programma
Leidraad voor de Dodenherdenking is het jaarlijks door het Nationaal Comité 4 en 5 mei
gekozen thema “Geef de vrijheid door”.
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1.4. Remembrance Day (november)
Organisatie door: Stichting Bevrijding ’45 gezamenlijk met RCL Branch 005
Betrokken bij organisatie:
a. Stichting financiert in gezamenlijkheid met RCL Branch 005 de herdenking (ieder 50%)
b. Stichting en RCL Branch 005 zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor programma
1.5. Herdenking Dwangarbeiders (december)
Organisatie door: Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940 – 1945
Betrokkenheid bij organisatie:
a. Stichting verstrekt financiële bijdrage
b. Stichting Dwangarbeiders is eindverantwoordelijk voor programma
1.6. Ondersteuning herdenkingen bij de door de Apeldoornse basisscholen geadopteerde
monumenten (o.a. in het lesprogramma van groep 8)

2. Activiteitenprogramma m.b.t. voorbereiding en inhoud programma herdenkingen:
2.1. Gericht op leerkrachten van het basisonderwijs:
Het vervolg geven aan de bijeenkomst met leerkrachten van het basisonderwijs groep 8 die
voor de eerste maal op 7 maart 2018 werd gehouden met als doel:
a. een informele uitwisseling van gegevens over de invulling van de eigen herdenkingen
b. na te gaan of er van de zijde van de leerkrachten behoefte is aan aanvullende informatie,
bijscholing o.i.d.
c. in een vorm om de waardering voor de inzet van scholen te laten blijken
(Noot: in plaats van “aanbod gestuurd” te werken, zoals nog opgenomen in het Jaarplan
2016 – 2017, heeft het bestuur besloten om “vraag gestuurd” te werken in de bijeenkomst
met leerkrachten)
3. Voorbereidingen en uitvoeren van het Projectplan Viering 75 Jaar Bevrijding 2020:
3.1. Vervolgen van de plenaire bijeenkomsten Viering 75 Jaar Bevrijding 2020
3.2. Deelname besprekingen Platform Canadese Gemeenten: burgemeesters Canadese
gemeenten, Provincie Zeeland, V-Fonds, Liberation Route en RCL Branch 005
3.3. Besprekingen Canadese ambassade samen met RCL
3.4. Besprekingen Ministerie van Veteran Affairs Ottawa samen met RCL
4. Onderhouden externe contacten:
4.1. Periodiek overleg gemeentebestuur Apeldoorn
4.2. Vereniging Oud Apeldoorn
4.3. Platform Erfgoed Apeldoorn
4.4. Stichting Versterking Herinnering WOII Gelderland (WO2GLD)
4.5. Deelname workshops Nationaal Comité 4 en 5 mei
4.6. Periodiek overleg Welcome Again Veterans Holten
-.-.-.-.-.-
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