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Beleidsplan stichting Koopvaardijpersoneel 1949-1945.

De stichting is opgericht 28 december 1999 als voortzetting van het Comité Reünie
Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Dat in de jaren 60 opgerichte comité had tot doel het
organiseren van samenkomsten van vaarplichtigen, de eerste op 15 september 1966.
Eind jaren 80 kregen de vaarplichtigen mede dankzij de niet aflatende inspanning van het
comité de status van veteraan met alle daarbij behorende emolumenten.
Ook werd aandacht gegeven aan het weinig benoemen van de koopvaardij bij herdenkingen
en dergelijke gelegenheden. Dat werd uiteindelijk de hoofdactiviteit van het comité.
De stichting is opgericht om de continuïteit van het in herinnering houden van de
prestaties en de offers van de Nederlandse koopvaardij in wereldoorlog 2 te garanderen.
Deze zijn veelal onbekend bij het Nederlandse volk: Zonder koopvaardij zou er geen bevrijding
zijn geweest. Dit ten koste van het verlies van vele duizenden zeevarenden en honderden
schepen. Waarschijnlijk de grootste Nederlandse “militaire” bijdrage aan de geallieerde zaak.”
Zeker voor wat het menskracht betreft.
Koopvaardijveteranen zijn er niet meer, toch blijkt de belangstelling voor de prestaties
van de vaarplichtigen de laatste jaren sterk toe te nemen.
De doelstellingen van de stichting staan vermeld in artikel 2 van de statuten en daar is
het beleid van het bestuur op gericht.
De stichting wordt steeds vaker benaderd door familieleden van de 2e en 3e generatie
om inlichtingen over hun vader of grootvader te krijgen. Wij kunnen soms rechtstreeks hierop
inspelen en in andere gevallen gebruik maken van de contacten die zij heeft bij de diverse
overheden, particulieren en maatschappelijke organisaties.
Het organiseren van een jaarlijkse herdenkingstocht als opvolger van de vroegere
reünies heeft tot doel mensen met elkaar in contact te brengen om hun gezamenlijke respect
en kennis te delen. Daarbij maakt een lezing van historici of familieleden deel van uit. Alsmede
publicaties van nieuwe boeken of vondsten uit nalatenschappen.
De stichting verzorgt het leggen van kransen bij herdenkingen op vele plaatsen in
Nederland waar zeeliedenmonumenten zijn. Onder andere De Boeg in Rotterdam, Den Helder,
Amsterdam, Harlingen en Vlissingen
De stichting vertegenwoordigt de koopvaardij bij 4 mei herdenkingen op de Dam,
waarbij om de 5 jaar een krans gelegd wordt.
De stichting is lid van het Veteranenplatform en deelt mee in de activiteiten van het
platform, vooral wanneer het WO2 maritieme zaken betreft.
De stichting stelt zich ten doel 3x per jaar haar Nieuwsbrief uit te geven ter informatie
over haar activiteiten naar donateurs, sponsoren en belangstellenden
De stichting neemt deel aan de activiteiten van de veteranendag in Den Haag.
Artikel 3-1 van de statuten vermeldt waaruit het vermogen van de stichting wordt gevormd:
Giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten, andere vormen.
Bestuursleden ontvangen alleen vergoeding van kosten gemaakt in uitoefening van hun functie.
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