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1 Doelstellingen 
De Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage stelt zich ten doel de in de jaren 
1940 – 1945 in het verzet, in dienst van de Nederlandse strijdkrachten of de 
Nederlandse koopvaardij omgekomenen of slachtoffers vanwege ras, geloof en 
overtuiging of gedwongen tewerkstelling buiten Nederland op waardige wijze te 
herdenken. 
 
De herdenking geschiedt jaarlijks op 4 mei door het organiseren van stille tochten 
naar en bijeenkomsten bij de herdenkingsplaatsen. 
 
2 Activiteiten 
De Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage organiseert jaarlijkse herdenkingen 
op 4 mei in Den Haag. 
 
De herdenkingen vinden plaats bij: 
 

- Binnenhof, monument bij de Hofpoort (Tijdelijk geen herdenking tijdens 
renovatie Binnenhof); 

- Dwangarbeidersmonument, Binnenplaats Provinciehuis, Koningskade; 
- Englandspiel, monument aan de Hogeweg; 
- Haags Herdenkingsmonument, bij het monument aan het Carnegieplein; 
- Waalsdorpervlakte, verlengde van de Oude Waalsdorperweg bij TNO gebouw; 
- Monumenten Stijkelgroep en Geallieerden, begraafplaats Westduin; 
- Monument Loosduinen, Lippe Biesterfeldweg; 
- Monument Parallelweg, bij station Hollands Spoor; 
- Monument Trekvlietplein. 

 
Op 24 december vindt op begraafplaats Westduin tussen 16.00 en 18.00 uur een 
Lichtjesavond plaats bij de monumenten voor Stijkelgroep en Geallieerden. 
 
Werkzaamheden 
Voor elke herdenking zijn één of meer (vrijwillige) bestuursleden verantwoordelijk. 
Zij bereiden de herdenkingen voor door afspraken te maken met scoutinggroepen, 
muzikanten, lokale overheid e.d. Ter plaatse leiden de bestuursleden de herdenking 
en leggen zij namens de stichting een krans. 
 
De secretaris verstuurt jaarlijks een uitnodiging voor de herdenkingen aan een 
bestand van zo’n 100 nabestaanden en belangstellenden. Hij draagt ook zorg voor de 
bestelling van de bloemkransen en de ondersteuning bij de diverse organisatorische 
voorbereidingen van de verschillende herdenkingen. 
 
3 Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 16 vrijwillige bestuursleden, waaronder een 
(vice-) voorzitter, secretaris en penningmeester.  
Het bestuur komt twee maal per jaar bijeen in maart en in oktober.  
Een kascommissie van twee bestuursleden draagt zorg voor de controle van de 
jaarafrekening. 
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4 Financiën 

Verwerving inkomsten 
De Stichting is voor haar activiteiten afhankelijk van donaties en giften. 
Jaarlijks ontvangt de Stichting giften van particulieren en een donatie van de 
gemeente Den Haag. De Stichting stuurt bij de jaarlijkse uitnodiging voor 4 mei een 
acceptgiro toe. (Na 2023 komt de acceptgiro te vervallen) Ook plaatst de Stichting bij 
één herdenking een collectebus. 
 
Besteding vermogen 
 
Begroting 2023 

Opbrengst  Kosten  

Collecte €    50 Bureaukosten (o.a. porto, 
kopieerkosten) 

€   100 

Vrijwillige bijdragen 
particulieren 

€  800 Betalingsverkeer ING €   165 

Donatie gemeente Den Haag € 1500 Herdenkingskosten (o.a. 
bloemkransen, locatiekosten) 

€ 2700 

Opbrengst beheerkapitaal € 1320 Onvoorzien €   250 

  Positief saldo €   455 

Totaal opbrengsten € 3670 Totaal kosten € 3670 
 

Beheer vermogen 
Het beheerkapitaal van de Stichting staat tot 3 maart 2024 vast op een deposito 
rekening en bedraagt € 50.000. Dit bedrag is bedoeld voor het onderhoud van de 
monumenten en voor de organisatie van de herdenkingen. 
 
 


