Beleidsplan Comité 4045 Hoorn
De Stichting
De Stichting “Het Hoorns Comité 1940 – 1945” is op 13 november 1991 per notariële akte te
Hoorn opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Hoorn onder het nummer 41235794.
Hoofdstuk 1 Lengte en geldigheidsduur
Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2020.
Hoofdstuk 2 Visie en missie
De stichting stelt zich ten doel om tevens als een waarschuwing voor de toekomst,
gebeurtenissen zowel ten aanzien van personen als zaken, voorgevallen gedurende de Tweede
Wereldoorlog blijvend in herinnering te houden. Zo luidt de letterlijke tekst in de statuten.
Het comité wil met behulp van diverse middelen en methoden kinderen en jongeren
informeren over de gebeurtenissen. Vooral omdat de tijden wel veranderen, maar de
methoden niet. Het is niet altijd een ver van mijn bed show.
Scholen worden gestimuleerd om een monument te adopteren en het comité bezoekt die
scholen voor een gastles. Daarbij worden de leerlingen uitgenodigd om daadwerkelijk actief te
zijn bij de herdenking en op creatieve wijze hun bijdrage te leveren bij de jaarlijks te
organiseren expositie.
Voor alle inwoners van de gemeente wordt een herdenking en een herdenkingsconcert
georganiseerd, zo mogelijk aangevuld met diverse andere activiteiten.
Hoofdstuk 3 Doelstelling op korte termijn
De komende twee jaar wordt – naast de vaste activiteiten - ingezet op de verdere ontwikkeling
en uitbreiding van de app “Oorlog in Hoorn” die in 2017 werd gelanceerd. Daarnaast worden
lesbrieven ontwikkeld voor leerlingen van de basisscholen.
Daarbij wordt actief ingezet op het zoeken naar sponsoren omdat zonder extra financiële
middelen de activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd.
Hoofdstuk 4 Sterkten en zwakten
De laatste jaren is er meer interesse vanuit de maatschappij en ontstaat een groter draagvlak.
Dat blijkt uit een grote opkomst bij de jaarlijkse stille tocht.
De stichting is in de huidige vorm als stichting actief sinds 1991en heeft de volledige steun en
medewerking van de gemeente Hoorn en ontvangt een jaarlijks subsidiebedrag voor de vaste
activiteiten. Helaas is dat niet toereikend. De jaarlijkse zoektocht naar aanvullende
sponsorbijdragen is helaas noodzakelijk.
Hoofdstuk 5 De doelstelling of stappenplan
Het comité tracht zijn doelstelling te bereiken door een aantal vaste activiteiten:
1. Het geven van gastlessen op de basisscholen in de groepen 7 en/of 8.
Daarbij worden de leerlingen en hun leerkracht gestimuleerd tot het maken van een
kunstwerk om op de tentoonstelling te tonen. Dit kunstwerk dient te beantwoorden aan
het jaarthema door het comité bepaald.
2. Het organiseren en aanbieden van een speurtocht langs de monumenten voor
basisschoolleerlingen waarbij de verhalen worden verteld. Dat kan o.a. met de in 2017
uitgebrachte app waarmee kinderen op speelse en onderzoekende wijze zelf een route
langs de monumenten kunnen lopen.
3. Het organiseren van een jaarlijkse expositie voor alle inwoners van de gemeente Hoorn
in het teken van het jaarlijks te bepalen thema.

4. Op initiatief van het comité is een website ontwikkeld over de gebeurtenissen rondom
de Tweede Wereldoorlog in Hoorn, met gebruikmaking van digilessen voor docenten en
leerlingen op de basisscholen.
5. Het daadwerkelijk betrekken van kinderen bij de bloemlegging op 4 mei.
6. Het organiseren van een Open Joodse Huizen route waar verhalen verteld worden die te
maken hebben met het oorlogsverleden van de bewoners van het pand op de route.
7. Het organiseren van de jaarlijkse Stille Tocht op 4 mei.
8. Het organiseren van een herdenkingsconcert na afloop van de jaarlijkse Stille Tocht.
Met al deze activiteiten is het de afgelopen jaren gelukt om de bekendheid van het comité
bij de inwoners van Hoorn te vergroten. Daardoor is de deelname aan de activiteiten
toegenomen.
Hoofdstuk 6 Bestuur en beloningsbeleid
Het stichtingsbestuur bestaat uit zes bestuursleden (vrijwilligers). Gezien de gemiddelde
leeftijd van de bestuursleden is het belangrijk om jongere bestuursleden te enthousiasmeren.
Er is geen personeel in dienst van de stichting.
Er worden geen geldelijke beloningen aan bestuur en vrijwilligers gegeven
Een vergoeding voor directe kosten wordt desgewenst verstrekt.
De bestuurssamenstelling vindt u op https://comite4045.nl/doelstelling-comite-4045-hoorn/
Het jaarverslag van de stichting vindt u hier.
Het financieel verslag, kunt u hier inzien.
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