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Jaarverslag 2019 van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945.
Het vermogen van de stichting bedroeg op 1 januari 2019 € 35.471,70
Het vermogen van de stichting is gevormd door het fonds dat het Comité Reünie
Koopvaardijpersoneel 1940-1945 aan ontvangen vrijwillige bijdragen beheerde tot 20 december
1999 en daarna door donaties, de verkoop van koopvaardijspeldjes en renteopbrengsten.
Het dagelijks bestuur in 2019 bestond uit mevrouw M. J.Tromp-Romijn voorzitter-secretaris en
C.Visser penningmeester.
De werkzaamheden van de stichting bestonden uit:
Het deelnemen aan leggen van kransen op 4 Mei dodenherdenking bij het Nationaal Monument
op de Dam in Amsterdam, Koopvaardijmonument de Boeg in Rotterdam, In Den Helder en
Harlingen.
Het bijwonen op 30 juni van de nationale veteranendag in de Ridderzaal en het defilé
Kransleggingen op 15 augustus bij het Indië monument in Den Helder
De vlaggenparade op 15 augustus in Rotterdam.
Een herinneringsvaartocht op 27 augustus door de Rotterdamse havens waarbij gastsprekers
informatie gaven over het nationale archief van zeevarenden die onder vaarplicht gesteld waren.
Het uitgeven van een nieuwsbrief naar donateurs en belangstellenden.
Het geven van lezingen. Onder andere bij het Veteranen platform, waarbij de stichting is
aangesloten.
Met het doel het steeds weer kennis geven van de grote prestatie die de koopvaardij heeft
geleverd.
Daarbij het verlies van duizenden zeelieden en verloren gaan van honderden vrachtschepen.
Een nog steeds onderbelichte geschiedenis van de 2e wereldoorlog in onze samenleving..
De gelukkig toenemende belangstelling van 2e en 3e generatie voor de lotgevallen van de
koopvaardij schepen en hun bemanning leidt er toe dat de stichting veel vragen over krijgt,
waarbij wij helpen deze te beantwoorden onder andere via onze contacten bij defensie.
Het vermogen is in 2019 afgenomen met € 1571,53 tot € 33.900,17 op 31-12-2019.
De totale uitgaven bedroegen € 9.475,12. De algemene bestuurskosten bedroegen € 320,99

In de algemene bestuursvergadering van 27 mei 2020 is dit jaarverslag vastgesteld.

