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Stichting Vrienden van het Monument

ANBI informatie
Algemeen
Naam: Stichting Vrienden van het Monument, gevestigd te Roermond.
RSIN of fiscaal nummer: 814088740
Contactgegevens:
Secretariaat Vrienden van het Monument, postbus 1302, 6040 KH Roermond.
Email: vrienden@nim-roermond.nl
Telefoon secretariaat:06-55.328.306.
Bestuur
Voorzitter: W. Kemp
Secretaris: GJ. Plattel
Lid: G. de Koning
Lid: J. Bijl

Vice-voorzitter: N. van Dam
Penningmeester: H. Aelmans
Lid: M. Cuijpers
Adviseur: mr. PJM. Limpens

Beleidsplan
Het beleid is erop gericht financiële middelen te verkrijgen om tot in lengte van jaren de
jaarlijkse Herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te organiseren en het
Indië-monument in stand te houden.
Deze worden ontvangen middels een jaarlijkse bijdrage van de ongeveer 4000 leden van
de stichting Vrienden van het Monument alsmede door schenkingen en legaten.
Beloningsbeleid
Het voltallige bestuur bestaat uit vrijwilligers die hiervoor geen beloning ontvangen.
Doelstelling
Het zorgdragen voor voldoende middelen om de kosten van de jaarlijkse herdenking en
de instandhouding van het Monument tot in lengte van jaren te kunnen bekostigen.
Verslag activiteiten
In het verslagjaar werden een viertal bestuursvergaderingen gehouden waarbij inzicht
wordt verkregen in de kostenbegroting van de herdenking en de definitieve kosten
worden vastgesteld, welke subsidieaanvragen positief worden beoordeeld en de
uiteindelijke bijdrage wordt vastgesteld die ten laste komen van de stichting Vrienden.
Daarnaast wordt de Vriendendag voorbereid. Middelen worden beschikbaar gesteld
voor beveiliging en cameratoezicht.
Financiële verantwoording
Een keer in de twee jaren wordt een ‘Vriendendag’ gehouden in een daarvoor geschikte
accommodatie in Nederland. De laatste jaren wordt deze gehouden in het Tehuis en
Museum Bronbeek in Arnhem.
Tijdens een sfeervol samenzijn met de Vrienden – Nieuw Guinea - en Indiëveteranen en
genodigden – wordt inzicht gegeven in de kosten van de laatste herdenkingen en de
kosten van instandhouding van het Indië-monument zoals de kosten van beveiliging en
cameratoezicht.

