Westerbork: Dorp van de Vrijheid
RSIN:
856320997

Contactgegevens:
Naam: Dhr. Geert Woldman
Mail: gwoldman@xs4all.nl
Naam: mevr. Harriët Tijmes
Mail: harriettijmes@home.nl
Website: Dorpvandevrijheid.nl

Doelstelling:
1 Werken aan een positieve connotatie m.b.t. de naam 'Westerbork'.
NB: Zie hieronder: Het verhaal van Westerbork
2 Elk jaar in de maand mei activiteiten organiseren met 'Vrijheid' als overkoepelend thema.
HET VERHAAL VAN WESTERBORK
Organisatie
Sinds enkele jaren bestaat de stichting 'Westerbork: Dorp van de Vrijheid'. Deze stichting richt zich op
activiteiten die te maken hebben met een positieve connotatie van de naam 'Westerbork' en op
activiteiten die hun historische wortels vinden in het verleden, en dan met name WO2, maar deze
willen verbinden met de toekomst. Het centrale begrip van waaruit gedacht, gewerkt en
georganiseerd gaat worden is het begrip 'Vrijheid'.
De stichting 'Westerbork: Dorp van de Vrijheid' is een samenwerkingsverband van Belangenver. Dorp
Westerbork, St. Zomeractiviteiten Westerbork, Ondernemersver. Westerbork, Hist. ver. Westerbork
e.o. en Pro Bork (horeca-ondernemers).
Ook wordt samengewerkt met Herinneringscentrum Westerbork en met culturele organisaties.
De stichting heeft haar gedachten in een beleidsplan verwoord.
'Het verhaal van Westerbork' is opgebouwd vanuit:
A) Historie
Hierbij moet worden gedacht aan:
- De historische verbondenheid van het dorp Westerbork met Kamp Westerbork.
- Operatie Amhurst op 10 april 1945 en Aanval op Duitse commandopost in het dorp Westerbork
Deze gebeurtenis wordt elke 5 jaar op grootse en passende wijze herdacht, het laatst in april 2015. Er
wordt gewerkt aan een grootse herdenking in 2020 ('75 jaar Vrijheid')
De naam van het dorp Westerbork is onlosmakelijk verbonden met Kamp Westerbork. Zeer
regelmatig gebeurt het dat mensen die Kamp Westerbork willen bezoeken in het dorp Westerbork
terecht komen. En omgekeerd: mensen die Kamp Westerbork bezoeken weten vaak niet dat even
verderop het mooie dorp Westerbork is te vinden. De verbondenheid en het onderscheid van Kamp
Westerbork en het dorp Westerbork willen we aan bezoekers duidelijker vertellen, waardoor
bezoekers beide locaties (Kamp Westerbork en Dorp Westerbork) gaan bezoeken.
Dit betreft ook de werkkampen die in WO2 aanwezig waren in de naburige dorpen Orvelte, Elp en
Mantinge en op enige afstand in Oranje.
Doel: Zorgen dat bezoekers het onderscheid tussen Kamp Westerbork en dorp Westerbork kennen
en beiden ook weten te vinden en te waarderen.
We gaan dit doen door de onderlinge relatie te versterken en dmv gerichte communicatie en fysieke
middelen op de diverse locaties.
B) Toeristische infrastructuur in Westerbork

Mensen in de omgeving van het dorp Westerbork kennen het dorp als gezellig en bruisend van
activiteiten in de zomer. Naast een onderscheidende horeca met hotels, restaurants, cafés, e.d. zijn
er in de naaste omgeving campings en vakantieparken. Hiernaast presenteert het dorp zich als
gezellig en bruisend met de vele zomerse activiteiten.
Doel: Dit beeld nog nadrukkelijker presenteren aan de bezoekers van het dorp Westerbork. En de
bezoekers van Kamp Westerbork uitnodigen het dorp Westerbork te leren kennen.
We gaan dit doen door nadrukkelijker samenwerking te zoeken tussen Kamp Westerbork en Dorp
Westerbork, dmv. gerichte evenementen en samenwerkingsverbanden met culturele organisaties,
e.d.
C) Het 'gezicht' van Dorp Westerbork
Naast Kamp Westerbork en het museumdorp Orvelte willen wij het dorp Westerbork nog
nadrukkelijker presenteren als een dorp met een eigen gezicht. Hiervoor willen we het begrip
'Vrijheid' centraal stellen. Dit begrip heeft een relatie met de historie en Kamp Westerbork, maar ook
met de beleving van de inwoners en met de ondernemingsgeest in het dorp.
Doel: Het 'gezicht' van Westerbork nadrukkelijk presenteren dmv allerlei fysieke middelen.

Beleidsplan:
INHOUD
Aanleiding
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Uitwerking + realisatie
Begroting
Aanleiding
Van 10 -12 april 2015 is het evenement 'The Final Push' gehouden. De aanleiding voor dit evenement
was het feit dat het op 12 april 2015 Westerbork 70 jaar geleden werd bevrijd en er daarmee een
einde kwam aan een zwarte periode in de geschiedenis. Onderdelen van 'The Final Push' waren
herdenkingen op 10 april op Kamp Westerbork en op 11 april bij het monument in Westerbork. Ook
zijn er feestavonden georganiseerd, hebben koren een mini-concert gegeven, is de daadwerkelijke
bevrijding van Westerbork nagespeeld en is er een grote parade gehouden. Bij dit alles was de
bevolking van Westerbork e.o. zeer betrokken in organisatie en participatie. Het eenmalige
evenement 'The Final Push' is nu voor de deelnemende organisaties aanleiding te streven naar een
jaarlijks vervolg rond het begrip 'Vrijheid'. Hierbij is er natuurlijk een link met WO2 en hetgeen zich in
die tijd in Westerbork en omgeving (denk ook aan 'Kamp Westerbork') heeft afgespeeld. Maar de
nadruk zal toch worden gelegd op het nu en de toekomst met 'vrijheid' als centraal begrip.
Stichting + bestuur
Omdat er gestreefd wordt naar een jaarlijks terugkerende aandacht voor 'Vrijheid' achter de
initiatiefnemers het goed te streven naar een structurele vorm van organisatie en niet jaarlijks een
evenementencommissie in het leven te roepen. Die structurele vorm wordt gevonden in de
oprichting van de stichting 'Westerbork, dorp van de vrijheid'. Deze stichting wordt breed
samengesteld met vertegenwoordiging van de Historische vereniging Westerbork e.o., de
Ondernemersver. Westerbork, Stichting Zomeractiviteiten Westerbork, Belangenver. Dorp
Westerbork, stichting Pro Bork (horeca) en het 4-5 mei Comité. Vanuit de deelnemende organisatie
wordt een bestuur gevormd en vanuit dat bestuur een dagelijks bestuur van 3 personen. Dit dagelijks
bestuur vertegenwoordigt de stichting en zal de leiding nemen bij alles wat wordt georganiseerd.
Doelen
1 Werken aan een positieve connotatie m.b.t. de naam 'Westerbork'.
Het resultaat hiervan zal zijn dat meer mensen/toeristen Westerbork en omgeving bezoeken.
2 Gedurende het jaar, maar vooral in de maand mei, activiteiten organiseren met 'Vrijheid' als
overkoepelend thema.

Uitwerking en realisatie
de stichting een draagvlak wil zijn voor de bevordering van het gemeenschapsgevoel tussen de
verschillende leeftijdsgroepen binnen het dorp en het stimuleren van het community feeling tussen
het hoofddorp en de omringende woonkernen.
Het stichtingsbestuur zal gedurende het jaar en speciaal in de maand mei activiteiten en
evenementen in Westerbork organiseren. Hierbij wordt gedacht aan een aantal vaste en enkele
jaarlijks wisselende activiteiten en evenementen. Te denken valt hierbij aan:
a) herdenking op 4 mei
b) viering 'Vrijheid' op 5 mei
c) lezingen
d) concerten
e) tentoonstellingen
f) samenwerkingsverbanden creëren met andere disciplines (kunstenaars, musici, theater, ...)
g) fietstochten langs historische plekken in en rond Westerbork (met informatiepanelen bij die
historische plekken)
h) wandelingen langs historische plekken in Westerbork(met informatiepanelen bij die historische
plekken)
Ook wil het stichtingsbestuur is samenwerking met de gemeente Midden-Drenthe een permanente
aandacht voor 'Vrijheid'. Hierbij wordt gedacht aan:
j) panelen in het centrum met vrijheidsgedichten van leerlingen van de 'Groene Borg'
k) een permanente vrijheidsvlam bij het monument
l) onderborden ('Dorp van de vrijheid') bij de naamborden bij de entrees van het dorp
De start van de activiteiten en evenementen zal zijn in 2017 en dan speciaal in mei 2017.
Begroting
De begroting zal een vaste structuur kennen met de onderdelen: bestuur en organisatie, publiciteit,
evenementen met vaste kosten en jaarlijks wisselende kosten. Hiertoe zullen subsidies worden
gevraagd bij gemeente, provincie, Prins Bernhard Cultuur Fonds Drenthe, en lokale fondsen.

Bestuurssamenstelling en namen bestuurders:
Voorzitter: Geert Woldman
Secretaris: Harriet Tijmes
Penningmeester: Hennie Bork
Algemeen bestuurslid: Albert Kuper
Algemeen bestuurslid: Bert Boer
Allen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Beloningsbeleid:
Alle activiteiten, zowel voorbereidend als uitvoerend, worden belangeloos door de bestuursleden
uitgevoerd. Er worden geen beloningen verstrekt. Gemaakte onkosten worden vergoed op basis van
registratie en bewijsmiddelen.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Jaarlijks wordt er op 4 mei een herdenking bij het monument 'De Vlag' georganiseerd. Hierbij worden
de gevallenen in WO2 herdacht, alsmede gevallenen bij vredesmissies daarna. Ook worden hierbij
nog levende veteranen (militairen en burgers) en geëerd.
Jaarlijks wordt op 5 mei een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Dit ook bij het monument 'De
Vlag'. Deze bijeenkomst heeft het begrip 'Vrijheid' als uitgangspunt. De bijeenkomst bestaat uit een
concert met muziekgezelschappen en koren. Ook worden er gedichten en anderssoortige teksten
voorgelezen/gespeeld.

In 2017 is in de maand mei een cultureel programma georganiseerd, bestaande uit een concert door
Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers',Vrijheids-lezingen door dhr. Bent, wethouder
Midden-Drenthe, en dhr. Mulder, directeur Herinneringscentrum Westerbork. Ook is er de
kunsttentoonstelling 'In Tel' in zowel de Stefanuskerk als in het Aole Gemientehoes gehouden.
In 2018 is in de maand mei samen met St. Zomeractiviteiten Westerbork een grootse parade
georganiseerd.

Financiële verantwoording:
REKENING 2017
Debet
Reserve
Kas
Bank
Debiteuren
Te vorderen BTW laag
Crediteuren
Vraagposten
Advertentiekosten
Kosten vrijwillige sponsoring
Vergaderkosten
Brandstof
Kleine aanschaffingen
Kantoorbenodigdheden
Onderzoek- en advieskosten
Vergunningen
Rente en kosten rekening-courant
Kosten vlam 1)
Kosten kunstprojecten 2)
Kosten concerten 3)
Kosten lezingen 4)
Kosten informatiepanelen 5)
Omzet oud
Opbrengst kunstprojecten 2)
Opbrengst concerten 3)
Opbrengst lezingen 4)
Overige opbrengsten oud
Ontvangen subsidies
TOTAAL

Credit
845,77
2,77
1297,47
1,69
350,00
350,00
211,75
107,00
338,01
86,71
119,72
419,80
366,00
176,98
130,55
7.784,51
3.017,69
1.164,64
295,13
3.130,80
1000,00

19.983,22

200,00
984,45
103,00
6.000
11.500,00
19.983,22

OPMERKINGEN:
1) Er is een permanente vlam bij het monument 'De Vlag' geplaatst met eigen ontwerp en veel
zelfwerkzaamheid.
2) De tentoonstelling 'In Tel' vond plaats in de Stefanuskerk en in het Aole Gemientehoes.
3) Dit betreft het concert in De Voorhof door Het Garderegiment ' '
4) In de Stefanuskerk zijn lezingen gehouden door dhr. Bent (wethouder Midden-Drenthe) en door
dhr. Mulder (directeur Herinneringscentrum Westerbork)
5) Bij de Stefanuskerk en bij het Aole Gemientehoes zijn 6 informatiepanelen geplaatst, waarin vanuit
het thema Vrijheid gedichten, tekeningen, teksten van leerlingen van beide basisscholen in
Westerbork worden geplaatst. Deze gedichten, tekeningen, teksten worden jaarlijks gewisseld.

REKENING 2018
Debet
Reserve
Kas
Bank
Crediteuren
Vergaderkosten
Reis- en verblijfkosten
Contributies en abonnementen
Rente en kosten rekening-courant
Kosten vlam/herdenkingen 1)
Kosten concerten 2)
Kosten Vrijheidsparade 3)
TOTAAL

Credit
1283,93
2,77
697,61
188,40
136,89
13,80
16,98
90,48
15,00
408,95
89,85
1472,33

1472,33

OPMERKINGEN:
1) Kosten vlam betreffen gasgebruik in de maanden mei en december.
Herdenking 040518 is samen georganiseerd met 4/5 mei Comité. De kosten werden gedragen door
genoemd comité.
2) Dit betreft de kosten van het concert gegeven op 050518.
3) De Vrijheidsparade is samen met St. Zomeractiviteiten Westerbork georganiseerd. De kosten
werden voor het grootste gedeelte gedragen door St. Zomeractiviteiten Westerbork.

