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ALGEMEEN
Opgericht

: 29 maart 2019

Doelstelling
: Het herdenken en/of herinneren van bemanningsleden van vliegtuigen,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort in de gemeente Hollands Kroon.
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

Blz. 2

Jaarverslag 2020 Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon

VOORWOORD
Terugkijkend naar het jaar 2020.
Wat een bijzonder jaar. Alle plannen werden na 13 maart 2020 radicaal veranderd, toen de eerste Corona
golf in Nederland hard toesloeg. Onze stichting had diverse palen willen onthullen tijdens de
herdenkingsperiode dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden was afgelopen.
Ondanks de corona heeft het bestuur van de Stichting in 2020 veel werk verzet, menig “vrij” uur is ingezet
en er is veel bereikt door de derde (Kolhorn) en vierde (Anna Paulowna) herdenkingspaal te plaatsen.
Onze wens is om in 2021 nog 6 herdenkingspalen voor de zomervakantie te plaatsen en te onthullen, met
een optie voor nog eens 5 extra palen.
Opvallend is opnieuw de vergaande samenwerking met de vele verschillende organisaties zoals het
Windfonds, Mondriaanfonds, Rotary, stichtingen, comités, gemeenten, historische verenigingen,
vrijwilligers, veteranen, historici, familieleden en Dirk en Jetty Bak. Vele namen komen voorbij, helaas
kunnen wij ze niet allemaal persoonlijk bedanken. Het brede draagvlak vanuit de samenleving
ondersteunt ons bij 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 2020
Een van onze eerste conclusies uit 2019 was, dat er een stichting opgericht moest worden om de noodzakelijke
fondsen, giften en donaties te beheren. Dit blijkt een goede zet te zijn geweest. Ook is de ANBI status behaald.
Vele kleine en grote donaties zijn binnengekomen die het mogelijk maken om ons einddoel te realiseren,
namelijk het plaatsen van 40 herdenkingspalen in Hollands Kroon in de komende jaren.
Martin Blaauw heeft als webdesigner en secretaris, de website prachtig, eenvoudig en de toegankelijkheid
verder verbeterd. Wij zijn dan ook meer dan trots op onze website www.shhk.nl .
De site is op 31 maart 2019 online gegaan, en heeft in 2019 circa 4500 bezoekers gehad. In 2020 is het aantal
bezoekers gestegen naar circa 11.000. De bezoekers komen uit de hele wereld, op 1 staat NL, daarna de
verenigde Staten met 2000 hits, Duitsland nr. 7, Verenigd Koninkrijk op nr. 8, Canada op nr. 9 met 278 hits en
op nr. 10 Ierland.
Activiteiten 2020
De geplande lezing bij de Rotary Wieringerland op 22 januari werd uitgesteld. Achteraf gezien jammer, omdat
de lezing door de Corona niet meer is uitgevoerd. Wordt vervolgd.
Op 26 maart kreeg de Stichting goed nieuws van het Mondriaan Fonds, dat de aanvraag positief is beoordeeld
en er een bijdrage wordt toegekend.
De onthullingen in april en mei zijn alle door de corona lockdown uitgesteld naar het najaar.
Op 29 april een artikel in NH dagblad waar een foto van de burgemeester Rian van Dam voor de
herdenkingspaal staat van Vatrop.
Begin mei een interview van NH-nieuws over de Stichting, monumenten en het gebied van de Waddenzee.
Op 12 mei de toekenning van een donatie van het Windfonds Windpark Wieringermeer. De officiële overdracht
van de waarde cheque vond plaats op woensdag 3 juni bij de herdenkingspaal aan het Wagenpad
Wieringerwerf.
Op 16 juni stond er een krantenbericht van de donatie van het Windfonds in het NH-dagblad.
September. Eén van de doelstellingen in 2020 was om Engelse en Duitse teksten van de crashes te vermelden
op de website www.shhk.nl. Begin september werden de eerste Duitse en Engelse vertalingen van de crashes
op de website toegevoegd. Ook is het door een keuze per taal (zie vlaggetjes) simpel te kiezen voor
Nederlands, Engels of Duits.
Op zaterdag 5 september is aan de Ansjoviskade te Kolhorn, de 3de herdenkingspaal onthuld. De herdenking is
gehouden voor de zeven omgekomen bemanningsleden van de Lancaster bommenwerper JB535 die op zondag
30 januari 1944 boven Kolhorn ontplofte. De paal werd eendrachtig onthuld door mevr. Wilhelmina Struik (91
jarige ooggetuige) en de Australische ambassadeur dhr. Neuhaus. In zijn dankbare toespraak, een speciale
persoonlijke note van dhr. Neuhaus. Namelijk in de oorlog was zijn vader navigator geweest bij Bomber
Command. Er waren circa 50 geïnteresseerden en genodigden aanwezig, waaronder 10 veteranen,
vertegenwoordigers van museum De Turfschuur Kolhorn, burgermeester Mevr. Rian van Dam, etc. Na de
onthulling werden de Last Post en de volksliederen geblazen door dhr. Dirk Bak. Hierna is er op de
begraafplaats Kolhorn een krans gelegd bij de graven van de bemanning. Ter afsluiting was er gelegenheid om
koffie te drinken in het voormalige museum OpZeeland.
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Op zaterdag 26 september werd aan de Kerkweg 5a te Anna Paulowna onze 4de herdenkingspaal onthuld. De
herdenking werd gehouden voor de bemanning van de Halifax II LW343 die op 4 december 1943 neerstortte,
schuin tegenover de Welkoop aan de Kerkweg. Van de zeven bemanningsleden, vijf Engelsen en twee
Canadezen, kwamen er vier om het leven. Deze paal werd onthuld door meneer Cor Zwirs (90 jaar), die als
tiener getuige was van de crash. Bij de onthulling waren circa 45 mensen aanwezig waaronder acht veteranen,
een afgezant van de Engelse ambassade C/Sergeant Dominic Ensell-Lewis en van de Canadese ambassade
Sergeant Jo-Anne Wiseman (RCAF), familie Zwirs, locoburgermeester mevr. Mary van Gent en
geïnteresseerden. Na de onthulling werden de Last Post en de volksliederen geblazen door dhr. Dirk Bak.
Daarna is er koffie gedronken bij het Streekmuseum Oud Anna Paulowna. Helaas kwam een maand later slecht
nieuws, dat meneer Zwirs door de gevolgen van corona was overleden op 21 oktober.
De onthullingen in oktober en november zijn door de tweede corona golf in Nederland, uitgesteld naar 2021.
Eén van de doelstellingen van de Stichting in 2020 was het opzetten van fietsroute langs de eerste 10
herdenkingspalen. Helaas zijn er door de corona in 2020 maar twee palen onthuld. Hierdoor is het opzetten
van de fietsroute niet gerealiseerd. Wel zijn er de eerste contacten gelegd vanuit onze Stichting met de
gemeente Hollands Kroon (mevr. Silke Benjamin) en recreatie provincie Noord-Holland (dhr. Hennie Scholten).
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Wat wil Stichting “Herdenkingspalen Hollands Kroon” in 2021
bereiken
Tijdens de jaarbespreking zijn diverse speerpunten besproken

1) Voor de zomervakantie 6 herdenkingspalen plaatsen, ter nagedachtenis van 7 crashes
2) Fondsen en donaties werven voor de volgende series, vertalingen en onderhoud website
3) De website uitbreiden met
a. Crash verhalen en informatie
b. Uitbreiding met een Engels- en Duitstalig onderdeel
4) Fietsroute opzetten (knooppunten) en eventueel in samenwerking met de Gemeente
Hollands Kroon en de recreatie Provincie Noord-Holland of andere betrokken instanties
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Balans per 31-12-2020 en overzicht van de baten en lasten over het jaar 2020

Toelichting op de balans
Activa
Vlottende activa

€ 2.058

Saldo zakelijke rekening RABO NL34 RABO 0340 8674 34

€ 2.058

Passiva
Algemene reserves

€ 2.058

De algemene reserves worden gebruikt ter realisatie van de doelstellingen van de Stichting. Ten
opzichte van oprichtingsjaar 2019 zijn de algemene reserves afgenomen met € 2.524 tot € 2.058

Toelichting op de baten
Donaties

€ 11.550

Verkregen donaties van particulieren en stichtingen. Daarnaast heeft SHHK een bijdrage van € 10.000
ontvangen van het Mondriaan fonds.

Overheidsbijdragen
In het jaar 2020 heeft de stichting geen overheidsbijdragen ontvangen
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Toelichting op de lasten
Algemene kosten

€ 119

Bankkosten

€

Productiekosten herdenkingspalen

€ 13.104

119

Totale kosten voor de productie van 30 herdenkingspalen: € 13.068. Het bestuur van de stichting
heeft in 2020 30 palen laten produceren. De producent kon scherp offreren bij grotere aantallen. De
stichting kon gebruik maken van dit aanbod door de beschikbare liquide middelen, verkregen door
o.a. de bijdrage van het Mondriaan fonds.

Kosten website

€

583

Kosten voor de website www.shhk.nl omvatten € 122 hostingkosten en licentiekosten van
websitebuilder premium. De stichting zorgt zelf voor het onderhoud van de website. Daarnaast is de
website van SHHK in 2020 uitgebreid met vertalingen in de Engelse en Duitse taal. In 2020 is € 462
besteed aan vertalingen.

Kosten onthullingen

€

267

De stichting heeft in 2020 voor € 149 een bluetooth speaker aangeschaft. Sprekers zijn hierdoor goed
verstaanbaar als een herdenkingspaal onthuld wordt op een plaats met veel omgevingsgeluid.
Daarnaast zijn kosten gemaakt voor bloemen en waardebonnen voor sprekers en vrijwilligers.

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

Het bestuur,
Apr 8, 2021

Apr 3, 2021

Apr 3, 2021

M. Hakvoort (Apr 8, 2021 06:45 GMT+2)

Chris Dijkshoorn (Apr 3, 2021 17:23 GMT+2)

M. Hakvoort

C. Dijkshoorn

M. Blaauw

(Voorzitter)

(Penningmeester)

(Secretaris)
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