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ALGEMEEN
Algemeen Opgericht

: 29 maart 2019

Doelstelling

: Het niet vergeten van de omgekomen bemanningsleden

Statutaire vestigingsplaats

: Kolhorn

Secretariaat

: Oude Streek 32, 1767 CP Kolhorn

Inschrijving KvK

: 7444 8862

Fiscaal nummer

: 85 99 047 87

IBAN

: NL34 RABO 0340 8674 34

RSIN

: 859904787
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VOORWOORD
Terugkijkend naar ons oprichtingsjaar 2019.
Er is afgelopen jaar veel werk verzet, menig “vrij” uur is ingezet en er is veel bereikt door de twee eerste
herdenkingspalen te plaatsen.
Komend jaar staan er nog minimaal 8 herdenkingspalen op het programma. Onze doel is deze voor 5 mei
gereed te hebben.
Opvallend is de vergaande samenwerking met de vele verschillende organisaties, stichtingen, comités,
gemeenten, historische verenigingen, vrijwilligers, veteranen, historici, familieleden, etc. Vele namen
komen voorbij, helaas kunnen wij ze niet allemaal persoonlijk bedanken. Het brede draagvlak vanuit de
samenleving ondersteunt ons met het nastreven van onze doelstellingen.
Vanuit het bestuur daarom nogmaals hartelijk dank voor jullie hulp, inzet, giften en adviezen.
Mark Hakvoort
Voorzitter
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TERUGBLIK 2019
In november 2018 hebben Chris Dijkshoorn en Mark Hakvoort een aantal historische verenigingen, 4 mei
stichtingen uitgenodigd in Kolhorn. In de bespreking kwam naar voren dat er breed draagvlak is voor het
herdenken van de omgekomen bemanning van vliegtuigen die in WOII zijn neergestort in de gemeente
Hollands Kroon. Om deze bemanningsleden niet te vergeten ontstond het idee om, in navolging van andere
Stichtingen, herdenkingspalen te plaatsen.
De conclusie van de bijeenkomst was dat er een stichting opgericht moest worden om de noodzakelijk fondsen,
giften en donaties te beheren. Op 29 maart 2019 hebben wij de Stichting bij WFO Notarissen in Enkhuizen
opgericht. Een mooie eerste stap.
Chris en Mark kregen meteen al hulp van Martin Blaauw als webdesigner en secretaris. Wij zijn dan ook meer
dan trots op onze website www.shhk.nl . De site is sinds het online gaan op 31 maart 2019 al meer dan 4200
keer bezocht. De bezoekers komen uit de hele wereld.
Activiteiten 2019
Op zaterdag 13 april in de Cultuurschuur Wieringerwerf hebben Chris en Mark een lezing gegeven over de
Stichting. Vooraf vertelde Anita Blijdorp over het “herdenken” van de oorlog door de jaren heen, in de
Wieringermeerpolder. In het tweede deel van het programma vertelden Chris en Mark over de oprichting en
doelstelling van de Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon.
Op 18 april is er een interview met Chris en Mark op NH Media gepubliceerd over de oprichting en doelstelling
van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon.
Op 25 mei kwamen nabestaanden Allan en Sue Riddell, van James Stewart (Halifax crash aan de Dolfijnweg
Slootdorp) de crashlocatie bezoeken en legden bloemen bij het graf op het kerkhof van Middenmeer.
Op 14 juli verscheen een interview in de Wieringer Courant / Wieringermeerbode (publicatie gestopt op 16
september) met Chris en Mark op RTV NH over de oprichting en doelstelling van de Stichting SHHK.
Op zaterdag 14 september 2019 konden wij na diverse gesprekken met de gemeente, bewoners,
nabestaanden, veteranen en historische verenigingen onze eerste herdenkingspaal onthullen. Deze eerste paal
werd onthuld op de kruising Wagenpad – Medemblikkerweg in de Wieringermeer polder. Meer dan 40
genodigden en belangstellenden, pers, donateurs, verenigingen en nabestaanden zagen hoe de kinderen Brent
en Melle Dijkshoorn de plaquette (informatiepaneel) officieel onthulden. Bij de onthulling waren de
nabestaanden (familie Plump) van de Engelse bomrichter Heslop aanwezig. Heslop craste met de Whitley
bommenwerper op 13 juni 1941.
Op vrijdag 25 oktober vond de onthulling van de tweede paal plaats in samenwerking met de veteranen
Hollands Kroon en de Historische vereniging Wieringen. Deze paal is geplaatst nabij Vatrop ter nagedachtenis
van Ivan R. Moon. Deze Amerikaanse piloot crashte met zijn P-47 Thunderbolt na een luchtgevecht met Duitse
jagers op Wieringen op 3 november 1943.
Op donderdag 5 december hebben wij de bevestiging van de Belastingdienst gekregen dat de ANBI-verklaring
officieel is toegewezen.
Kort samengevat; een geweldig startjaar!
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Wat wil Stichting “Herdenkingspalen Hollands Kroon” in 2020
bereiken
Tijdens de jaarbespreking zijn diverse speerpunten besproken

1)
2)
3)
4)

Voor 5 mei 2020 nog 8 herdenkingspalen plaatsen, ter nagedachtenis van 9 crashes
Fondsen en donaties werven voor de volgende serie van tien herdenkingspalen
Op woensdag 22 januari een lezing bij de Rotary Wieringerland
De website uitbreiden met
a. Crash verhalen en informatie
b. Uitbreiding met een Engels- en Duitstalig onderdeel
5) Fietsroute opzetten (knooppunten) in samenwerking met de Gemeente Hollands Kroon
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Financieel verslag
Balans per 31-12-2019 en overzicht van de baten en lasten over het oprichtingsjaar 2019

Toelichting op de balans
Activa
Vlottende activa

€ 4.582

Saldo zakelijke rekening RABO NL34 RABO 0340 8674 34

€ 4.582

Passiva
Algemene reserves

€ 4.582

De algemene reserves worden gebruikt ter realisatie van de doelstellingen van de Stichting. Dit saldo
is tot stand gekomen uit het verschil tussen de baten en lasten over het oprichtingsjaar 2019.

Toelichting op de baten
Donaties
Verkregen donaties van particulieren, bedrijven en clubs
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€ 5.115

Overheidsbijdragen

€ 5.555

Bijdrage van de Gemeente Hollands Kroon aan onze doelstellingen in de vorm van een vergoeding
voor de productiekosten van de eerste 10 herdenkingspalen.

Toelichting op de lasten
Algemene kosten

€ 457

Oprichtingskosten (notariële kosten)

€

322

Bankkosten

€

77

Overige kosten

€

58

Productiekosten herdenkingspalen

€ 5.555

Totale kosten voor de productie van 10 herdenkingspalen, waarvan 2 officieel onthuld zijn. De
overige acht herdenkingspalen zullen in de periode 28-03-2020 t/m 25-04-2020 onthuld worden.
Productiekosten omvatten blauw/witte palen, silhouetten, informatiepanelen, beugels en
bevestigingsmaterialen.

Kosten website

€

76

Kosten voor de website www.shhk.nl omvatten hostingkosten en licentiekosten van websitebuilder
premium. De stichting zorgt zelf voor het onderhoud van de website.

Bestuurders
De bestuurders hebben geen bezoldiging ontvangen voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden.

Het bestuur,
Chris Dijkshoorn (Apr 28, 2020)

Martin Blaauw (Apr 25, 2020)

M.R. Hakvoort (Apr 26, 2020)

Apr 26, 2020
M. Hakvoort

Apr 28, 2020
C. Dijkshoorn

Apr 25, 2020
M.Blaauw

(Voorzitter)

(Penningmeester)

(Secretaris)
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