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Voorwoord 

 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Groesbeek Airborne Vrienden 

De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 19 september 2011 en gevestigd te 

Groesbeek. 

Aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de stichting is het bezoek in 1969 van een honderdtal 

oud-strijders van de 82e Amerikaanse Luchtlandingsdivisie aan Groesbeek om te herdenken dat ze 

daar 25 jaar geleden waren afgesprongen. Om de ontvangst, het verblijf en programma ordentelijk te 

laten verlopen werd in 1969 overgegaan tot de oprichting van het ‘17 September Comité’. Dit comité 

ging enkele jaren later verder onder de naam Groesbeek Airborne Vrienden.  

Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te stellen (ook wel statuten genoemd). Nadat 

deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgt inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel en aanmelding bij de Belastingdienst. Het schrijven van een Beleidsplan 

wordt sterk geadviseerd.  

Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Bij het opstellen van het beleidsplan is met de eisen van ANBI rekening gehouden. 

Stichting Groesbeek Airborne Vrienden heeft 5 november 2011 de ANBI status aangevraagd. Op 13 

december 2011 is aan Stichting Groesbeek Airborne Vrienden de ANBI status toegekend. Een ANBI 

status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de 

Belasting en de Stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en 

schenkingen.  

Dit plan geeft inzicht in: 

 Missie, visie en doelstellingen van de stichting 

 Activiteiten van de stichting 

 Fondswerving van de stichting 

 Besteding vermogen van de stichting  

 Het functioneren van het bestuur 

 

Het bestuur van Stichting Groesbeek Airborne Vrienden 

Herman Wijnhoven, Voorzitter 
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Stichting Groesbeek Airborne Vrienden tussen de lustrumjaren 2019 en 2024 

Stichting Groesbeek Airborne Vrienden (SGAV) heeft in 2021 nog een behoorlijke kluif aan de 

afwerking van een handvol projecten die 2019 in het kader van Gelderland Herdenkt 75 jaar, zijn 

gestart. Deze konden vanwege de C-crisis niet eerder gerealiseerd worden. Daarnaast blijft de focus 

op onze twee jaarlijkse herdenkingen op 8 februari en 17 september. 

Gelderland Herdenkt gaat zo zoetjes aan over in het Programma Vrijheid (2024-2025). SGAV  

probeert vanuit, of misschien namens, het werkveld een wat prominentere rol in de aanloop naar 

2024-2025 te krijgen. Ook de banden met Duitse organisaties in het Rijnland zullen na de C-crisis 

weer aangehaald worden. Er is ons veel aan gelegen de euregionale geschiedenis beter voor het 

voetlicht te krijgen.  

Een ander belangrijk aspect voor de komende jaren is het stimuleren van een jongerenafdeling 

binnen SGAV. Liefst een structurele jongerenafdeling waarbij de deelnemers om de paar jaar 

wijzigen. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met scholen in het voortgezet onderwijs.  

Het bestuur probeert met dit beleidsplan duidelijk te maken hoe het naar de komende 

herdenkingsjaren kijkt en welke maatregelen genomen dienen te worden om haar doelstellingen te 

kunnen verwezenlijken.  

Kortom , de stichting blijft zoeken naar samenwerking met bestaande en nieuwe aan dit onderwerp 

gerelateerde organisaties. derden, zowel in de regio als over de grens waarbij de expertise en 

ervaring die de stichting de afgelopen decennia opdeed bij het organiseren van herdenkingen en 

ceremonies, goed van pas zal komen.  

Het bestuur van Stichting Groesbeek Airborne Vrienden staat positief tegenover initiatieven en 

personen die dezelfde doelen nastreven. De stichting hecht er waarde aan van elkaars initiatieven en 

voornemens op de hoogte te zijn en blijven. Samenwerking en transparantie in het organiseren van  

euregionale  herdenkingen blijft het sleutelwoord voor de aankomende tussenjaren. Daarin neemt 

de SGAV graag het voortouw.  Afstemming houden, onduidelijkheden wegnemen en samenwerking 

zoeken zal een boel ergernis voorkomen.  

 

Uitgangspunten zijn 

 Informatie en communicatie 

o Actuele informatie zal op de website van de stichting terug te vinden zijn 

 Er verschijnt meerdere malen per jaar een Nieuwsbrief 

 Via internet en e-mail wordt frequent contact onderhouden met de ons bekende 

organisaties en instanties 

 Met het aangaan van nieuwe contacten, het uitbreiden van de achterban en 

professionalisering van PR activiteiten wil Stichting Groesbeek Airborne Vrienden haar 

naamsbekendheid verbeteren  

 Financieel  

o Naast de jaarlijkse subsidiebijdrage van de gemeente bestaat er een jaarlijkse 

vrijwillige bijdrage van € 25,00 door de personen aangesloten bij SGAV.  
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o De afgelopen jaren vond financiering plaats van de jaarlijkse herdenkingen en andere 

projectendankzij de miniprojecten (Intereg IV) van de Euregio Rijn-Waal en financiële 

bijdrage vanuit Gelderland Herdenkt.  
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1Missie, visie en doelstellingen Stichting Groesbeek Airborne 

Vrienden 

1.1.Ontstaan 
De Stichting Groesbeek Airborne Vrienden is een voortzetting van het in 1969 opgerichte ’17 

september Comité’ dat destijds een grote groep Amerikaanse oud-strijders van de Amerikaanse 82e 

Luchtlandingsdivisie ontving en begeleidde. De groep bestond uit leden van de naoorlogse 

‘Gemeenschap Oud – Illegale werkers, Kring Groesbeek’ en sympathisanten. Het comité ging onder 

meer over tot een inzamelingsactie waarmee het Airborne Monument bij verpleeghuis de Meent 

bekostigt werd.  Na deze geslaagde ontvangst ging het comité een wat sluimerend leiden.  

Een andere belangrijke gebeurtenis, zoals later zou blijken, was de benoeming van kapelaan 

G.Thuring tot pastoor van de parochie Breedeweg. De opvolger van pastoor H.Hoek werd op             

27 september 1969 verwelkomd, waarna G.Thuring zich voorlopig geheel aan zijn parochie wijdde. 

Na het overlijden in november 1972 van zijn voorganger H.Hoek, kwam Thuring in bezit van diens 

tijdens de oorlogsperiode 1940 -1945 gemaakte aantekeningen.  

 De sterk in de Tweede Wereldoorlog geïnteresseerde pastoor Thuring (voormalige 

legeraalmoezenier)  onderkende de historische waarde van Hoeks in haastige krabbels op 

bloknootvellen geschreven aantekeningen, maar hij kon daar wegens zijn nevenfunctie van deken 

vooralsnog geen tijd aan besteden. Na het neerleggen van die functie ging het crescendo en 

gebruikte Thuring Hoeks aantekeningen als kapstok voor het samenstellen van een gedetailleerd  

verslag van wat zich hier tijdens de Tweede Wereldoorlog  (1940 -1945) heeft afgespeeld. Het 

verscheen in 1976 onder de titel “Dagboek van pastoor Hoek”, waarmee pastor G.Thuring zijn 

belangstelling voor de plaatselijke - en de oorlogsgeschiedenis in het algemeen naar buiten bracht.     

In 1977 vonden er festiviteiten plaats rond de onthulling van een plaque ter herinnering aan de 

omgekomen bemanning van een Halifax bommenwerper. De grote vliegshow die hier mee  gepaard 

ging trok duizenden toeschouwers.  

In januari 1978 vond de eerste vergadering plaats van de nieuw benoemde organisatie Airborne 

Vrienden Groesbeek / Rijk van Nijmegen, die thans opereert onder de naam Stichting Groesbeek 

Airborne Vrienden.  

1.2 Missie / Visie 
Een missie geeft Stichting Groesbeek Airborne Vrienden een eigen identiteit. De missie vertelt wat de 

Stichting wil zijn, hoe het zich wil onderscheiden en hoe te willen handelen.  

Missie 

Het gepast en in samenwerking met andere belanghebbenden herdenken van operatie Market-

Garden en operatie Veritable en onze betrokkenheid daarin tonen, zodat dit stukje 

(wereld)geschiedenis voor toekomstige generaties niet verloren gaat. 

Visie  

Stichting Groesbeek Airborne Vrienden is er van overtuigd dat in de toekomst nieuwe en betere 

methoden zich aandienen om onze doelstellingen te realiseren en ons bestaansrecht rechtvaardigen. 
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1.3 Doelstellingen 2021 - 2024 
 

Stichting Groesbeek Airborne Vrienden heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 De herinnering aan operatie Market-Garden en operatie Veritable levendig 

houden. 

 De vriendschapsbanden die hieruit voortvloeien in stand houden. 

 Bevorderen dat dit stukje geschiedenis op historisch verantwoorde wijze 

wordt doorgegeven aan toekomstige generaties.  

 Samenwerking zoeken met de organisaties en individuen in de euregio 

Nijmegen en Kleve die hetzelfde doel nastreven. 

 Samenwerking houden met aan dit onderwerp gerelateerde clubs, 

Associations, verenigingen en Chapters van de verschillende geallieerde 

bevrijders waarvan de eenheden destijds waren betrokken bij gevechtsacties 

in deze regio 

 Structurele stimulering van het Cultuur-historisch WO2 verhaal 

gecombineerd met landschappelijke en archeologische 

wetenswaardigheden. Deze diversiteit aan onderwerpen is o.a. zeer gewild 

bij onze Duitse partners. Een mooi voorbeeld hierin is het onlangs 

gepubliceerde archeologisch onderzoeksrapport van  Transect waarbij 

proefsleuven in het gebied Kloosterstraat te Groesbeek zowel sporen uit de 

IJzeren tijd als ook sporen uit WO2 bevatten.  

 

Wat wil de Stichting in 2021 – 2024 realiseren? (nadere omschrijving) 

Project Leisner – Brandsma [2021] 

In samenwerking met de Karl Leisner Kreis en Stichting Titus Brandsma wordt een 48 pagina’s groot 

cahier geproduceerd waarin de bijzondere vriendschap tussen beide priesters centraal staat. De 

hieraan verbonden studiedag kan pas april 2022 doorgang vinden.  

Project  – historische kaart [2021] 

Het grote broertje van de historische kaart die SGAV in 2014 ontwikkelde wordt in 2021 vervaardigd. 

Deze uitvouwbare groot formaat kaart vertelt het verhaal van de ‘binnenkomst’ van de Amerikanen 

en het ‘vertrek’  van de Britten en Canadezen uit deze euregio. De kaart beslaat het vlak waarin 

operatie Market-Garden en operatie Veritable zich hebben afgespeeld. Op de achterkant een 

drietalige verklarende tekst met foto’s en interessante inzetjes. De kaart wordt in grote oplage in de 

markt gezet en is gratis verkrijgbaar in zowel Nederland als Duitsland. 

Project Kunst door de Oorlog [2021] 

Deze wordt jaarlijks op 17 september door de Stichting georganiseerd waarbij medewerking wordt 

verleend door de groep Keep them Rolling. Sinds een aantal jaren daarbij aanwezig groep 8 van een 

van de basisscholen te Groesbeek. Dit rouleert.  
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Project Getekend door de Oorlog [2021] 

Hoe het naoorlogse werk van  twee Nederlands en twee Duitse kunstenaars werd gekenmerkt door 

hun belevenissen in de oorlog. Het cahier over deze kunstenaars bevat ook een kunstroute die zeer 

aantrekkelijk is voor toeristen en eveneens een bezoek aan twee voormalige ateliers mogelijk maakt.  

Project Jeugdroute WO2 voor kinderen [2021] 

In het centrum van Groesbeek wordt de kinderen verteld over een aantal bijzondere gebeurtenissen 

die tijdens de oorlog plaatsvonden. Het betreffende huis, gebouw of locatie bestaat nog en wordt  

getoond zoals het er uitzag in de periode 40-45. In het bijbehorend cahier staan foto’s van toen en 

foto’s van nu afwisselend afgebeeld. Het is een tocht van bijzondere verhalen, soms met een treurige 

afloop, dan weer tragikomisch.  

 

Project Molenhoek 

In samenwerking met Historie Molenhoek en andere naburige organisaties wordt nabij de 

voormalige Amerikaanse begraafplaats Molenhoek een historisch informatiepaneel gerealiseerd. 

Daarnaast krijgt het monument van de voormalige begraafplaats een nieuwe look.  

WO II onderricht dag groep 8 en brugklas 

Ter afsluiting van het schoolproject WO2 op de obs De Sieppe vindt er een WO2 onderricht dag 

plaats op en rond een boerderij op de Klös aan de Wylerbaan te Groesbeek. In 2020 en 2021 kon 

deze interactieve dag vanwege de C-restricties niet doorgaan.  

Monumententocht 17 september, operatie Market-Garden 

Jaarlijkse tocht langs een aantal WO2 monumenten in Groesbeek en omgeving. In 2024 zal er 

opnieuw een officiële euregionale herdenking Operatie Market-Garden zijn bij het General Gavin 

Monument te Groesbeek. 

Herdenking operatie Veritable 

Deze jaarlijkse herdenking vindt plaats op of kort bij 8 februari op de Canadese Erebegraafplaats. In 

2020 kon deze nog doorgaan maar in 2021 was SGAV genoodzaakt een 20 min durende vooraf 

opgenomen herdenkingsceremonie uit te zenden op Omroep Berg en Dal. 

Website en Nieuwsbrief 

Onze website is voorjaar 2021 in een ander jasje gehesen. Dat geldt ook voor onze Nieuwsbrief die 

drie maal per jaar wordt gepubliceerd. De verhalen daarin blijven een afwisseling van actualiteit en 

verleden, en soms een combinatie daarvan. Ook ludieke verhalen worden hierin niet vergeten.  
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2. Achtergrond en toekomst 
 

Stichting Groesbeek Airborne Vrienden is in 2011 opgericht vanuit de conceptuele gedachte onze rol 

in het herdenken van de toenmalige strijd en gedenken van de slachtoffers op een meer 

professionele wijze in te vullen.  

De Stichting Groesbeek Airborne Vrienden verwacht dat de komende jaren de belangstelling voor 

de WO II geschiedenis in deze regio blijft toenemen. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen: 

 Ook na het jubileumjaar 2019 blijft de interesse voor dit stukje lokale geschiedenis bestaan.  

 SGAV merkt een lichte stijging in het aantal verzoeken voor een battlefield tour of anderszins 

ingevulde uitleg van het Market-Garden verhaal.  

 De tendens van de hierboven genoemde verzoeken is dat deze steeds vaker uit het hele land 

komen. Daarnaast is er een toenemende diversiteit in aanvragers, van bijzondere onderwijs 

en universiteiten tot Defensie en families.  

 De gemeente Berg en Dal is een van de Canada Gemeenten in Nederland. SGAV prikkelt de 

gemeente op allerlei manieren meer met dit gegeven te doen. In de ogen van SGAV wordt 

met in 2018-2019 ontwikkelde Fallen Leaves concept te weinig gedaan. Een recente 

ontwikkeling laat zien dat dit concept onderdeel wordt van de Hiking Trails van LRE 

(Liberation Route Europe). Een ontwikkeling waar SGAV niet onverdeeld blij mee is.  

 Verhalen uit onze Nieuwsbrief geraken regelmatig in de regionale pers. Er is kennelijk 

behoefte om deze verhalen te delen met een breder publiek.  

3. Wat hebben we tot nu toe bereikt? 
 

 We kennen nog altijd een toename van personen die zich bij SGAV wil aansluiten.  

 Organisaties gelijk de onze bieden hun diensten aan bij de jaarlijkse herdenkingen of andere 

projecten.  

 Dit voorjaar 2021 is de website vernieuwd en in het kielzog de Nieuwsbrief.  

 Een door SGAV gecombineerde tentoonstelling in 2019 heeft er toe geleid dat Sinds 2013 

verschijnt er vier keer per jaar een nieuwsbrief die naar aanverwante organisaties, 

sponsoren, vrienden en bekenden in Nederland en daarbuiten. 

 In juni 2021 hebben de in 2014 geplaatste historische informatiepanelen met houten frame, 

een flinke opknapbeurt gehad.  

 In februari 2021 heeft SGAV voor het eerst een virtuele herdenkingsceremonie 

georganiseerd. Deze is op 8 februari 2021 uitgezonden op de lokale t.v. zender.  

 - -  
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4. Financiën 
Om de doelen van de Stichting Groesbeek Airborne vrienden te realiseren is geld nodig.  

Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis kosten, om de jaarlijkse monumententocht te 

organiseren en hiervoor boekjes te kunnen drukken. Daarnaast wordt er geld besteed aan: bijdragen 

aan andere herdenkingen, WO II dag voor groep 8, website, nieuwsbrief. 

Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis)kosten van de Stichting:  

Als de Stichting  meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aangaat met 

instanties e.d. zal dit kosten met zich meebrengen. Het is op dit moment lastig in te schatten hoe 

hoog die kosten zullen zijn.  

De Stichting wordt door bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Daarmee is het 

eveneens lastig in te schatten wanneer zaken gerealiseerd zijn of überhaupt in het geplande jaar 

gerealiseerd kunnen worden.  

De Stichting kent geen winstoogmerk. Dit is terug te lezen in de statuten.  

 

De manier waarop de Stichting geld werft 
De Stichting wil geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties (giften), filantropie, subsidies, 

fondsenwerving en opbrengst verkoop boek dat de Stichting in 1994 heeft uitgegeven.  

De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve manier middels een jaarlijkse 

subsidieaanvraag bij de Gemeente Berg en Dal. 

Tot en met het jaar 2021 voorziet de Euregio Rijn Waal te Kleve (D) in de financiering van 

kleinschalige projecten met een Nederlandse en Duitse partner. De Stichting heeft daar sinds 2015 

herhaaldelijk gebruik van gemaakt.  

De Stichting is afhankelijk van financiële bijdragen van anderen.  

Stichting Groesbeek Airborne Vrienden is een kleine open organisatie die via de website en de 

plaatselijke media regelmatig rapporteert over hun activiteiten. 
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Het beheer en de besteding van het vermogen 
Stichting Groesbeek Airborne Vrienden is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Uit 

deze administratie moet blijken welke bedragen voor welke type onkosten zijn betaald. Tevens 

wordt aangegeven wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de Stichting is.  

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden 

zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning en ook geen onkostenvergoeding. Er worden dus 

ook geen vacatiegelden betaald.  

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van 

de Stichting. Na aftrek van de kosten zal het geld op de rekening van de Stichting blijven staan.  

De Stichting beheert Bankrekeningnummer NL48 RABO 0166 8883 70 t.n.v. Stichting Groesbeek 

Airborne Vrienden, Rabobank Groesbeek-Millingen aan de Rijn.  

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de 

penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de 

winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het 

betreffende boekjaar opgesteld.  

Een door het bestuur aangestelde kascommissie beoordeel en controleert de stukken en keurt de 

stukken goed middels een ondertekening, en dechargeert de penningmeester.  Na de goedkeurig 

wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.  

5. Het bestuur 
 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.  

Voorzitter: H.L.M. Wijnhoven 
Secretaris: M.A.J. Cillessen 
Penningmeester: M.A.J. Cillessen 
Bestuurslid: E.C. ter Brugge 
 
Een bestuurder mag niet over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het zijn eigen 
vermogen is. Dit criterium verzekert dat de Stichting onafhankelijk is ten opzicht van donateurs en 
begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom 
geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de 
onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit minimaal drie personen 
met gelijkheid van stemmen.  
 
Het bestuur vergadert een vast aantal keren per jaar waarbij  het op een van die vergaderingen de 
financiële jaarstukken vaststelt. Via de mail of telefonisch houden de bestuursleden elkaar constant 
van de ontwikkelingen op de hoogte.  
 
Er vindt regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie waarbij wordt afgestemd wie welke 
acties oppakt. 
 
De werkzaamheden van het bestuur bestaan uit: 
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Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsoren, samenwerkingspartners, 
fondsen e.d.), PR en communicatie. Het doorgeven van ontwikkeling en gebeurtenissen middels de 
website en nieuwsbrieven aan de diverse doelgroepen. Financieel beheer, overleg over de besteding 
van het geld. 
 
Meer informatie over het bestuur is te vinden in de notariële akte van de Stichting Groesbeek 
Airborne Vrienden. Er is tot dusverre nog geen behoefte aan een huishoudelijk reglement.  

6. Overzicht gegevens Stichting  
Stichting Groesbeek Airborne Vrienden is een Stichting en ingeschreven te Groesbeek,  
onder KVK  nummer 53578112, adres; Jan Steenweg 11, 6562 BX Groesbeek. 
 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, en penningmeester. 
 
Voorzitter: H.L.M. Wijnhoven 
Secretaris: M.A.J. Cillessen 
Penningmeester: M.A.J. Cillessen 
Bestuurslid: E.C. ter Brugge 
 
 
Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 8509.34.229 
 
Het banknummer van de Stichting is: NL48 RABO 0166 8883 70 
 
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden 
gedownload. http://www.groesbeekairbornevrienden.nl/  
 
Contacten met de Stichting verlopen via info@groesbeekairbornevrienden.nl of  
Jan Steenweg 11, 6562 BX Groesbeek. 
 
 
 
 

http://www.groesbeekairbornevrienden.nl/
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