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De Stichting heeft als doel conform haar statuten: De jaarlijks terugkerende herdenking der gevallenen in
Roermond in het algemeen en de herdenkingsplechtigheid bij het Limburgs verzetsmonument op 4 mei nabij het
Zwartbroekplein in het bijzonder in goed overleg met de direct betrokkenen voor te bereiden en daaraan
uitvoering te geven, rekening houdende met de daartoe landelijk gegeven richtlijnen en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Uitvoering voor de periode 2019:
1. De voorbereiding en presentatie van de herdenking op 4 mei, waartoe alle betrokkenen worden
aangeschreven en om een bijdrage in de kosten worden verzocht, het overleg met de gemeente
Roermond en de politie voor het verkeersvrij maken van het monument en omgeving en de tijdelijke
inrichting van de omgeving van het verzetsmonument, overleg met het Roermonds Symfonieorkest over
de jaarlijkse muzikale bijdrage, overleg met de Protestantse gemeente van Roermond over het ter
beschikking stellen van de Minderbroederskerk, het organiseren van de kransleggingen en van de
aanwezigheid van jeugdgroeperingen om die kranslegging uit voeren, overleg over de muzikale
begeleiding bij de herdenking, het uitnodigen van een spreker voor het houden van een redevoering, het
doen uitnodigen van bestuurders van de stad en van het bisdom, het schrijven van een draaiboek voor
de herdenking.
2. Het bestuur is aanwezig bij de jaarlijkse herdenkingstocht naar het Lüzenkamp op 30 december voor de
geëxecuteerden in het Elmpterwald. Het bestuur streeft ernaar aanwezig te zijn bij de jaarlijkse
herdenking op het Oude Kerkhof van in de Tweede Wereldoorlog gevallen Britse en Canadese
vliegtuigbemanningsleden en van Nederlandse verzetsstrijders en militairen die in Roermond begraven
zijn en bij de herdenking van de munitieongevallen op het Spik en Asenray. Van jaar tot jaar wordt
bezien of er een bloemenhulde wordt gebracht. Dit geldt ook voor de jaarlijkse herdenking voor alle
gevallenen in de maand september door de Stichting Nederlands Indië Monument bij het Nationaal
Monument in het park Hattem aan de Maastrichterweg
3. Er wordt een website verzorgd die naast de informatie over de jaarlijkse herdenking op 4 mei ook een
zo compleet mogelijk overzicht met biografische gegevens van alle personen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in en nabij Roermond zijn gevallen.
4. De inkomsten van de stichting bestaan volledig uit donaties van particulieren en worden voor het
merendeel ontvangen in de periode april/mei. De uitgaven bestaan vrijwel volledig uit de kosten van
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bloemkransen. Daarnaast zijn er de vaste kosten voor het onderhouden van de website en het aanhouden
van een bankrekening.
Gestreefd wordt naar een grotere bekendheid en naar het verwerven van meer inkomsten. Daartoe zal
ook de website benut kunnen worden.
De stichting stelt zich tot doel om meer bekendheid te geven aan de jaarlijkse 4 mei herdenking en
daarvoor ook de belangstelling en betrokkenheid van jongeren en jeugd te krijgen
Jaarlijks wordt een ( beknopt) financieel verslag opgemaakt en gepubliceerd op de website.

Overzicht bestuursactiviteiten 2018
In het verstreken jaar heeft het stichtingsbestuur tweemaal vergaderd beide keren ten stadhuize van Roermond in
aanwezigheid van de kabinetschef van de burgemeester de heer René Mahieu.
De vergadering van 14 maart 2018 stond in het teken van de aankomende herdenking van 4 mei 2018. Het
draaiboek werd vastgesteld en inkomende en uitgaande post besproken.
Besloten wordt een nieuw logo te (laten) ontwerpen voor gebruik op de website ‘gevallenenroermond.nl’ en het
briefpapier. Tevens wordt besloten onze gouverneur Mr. Th. Bovens te vragen of hij in 2019 de herdenkingsrede
uit wil spreken.
Voor het eerst in meer dan 70 jaren herdenken moet voor de 4 mei herdenking een zgn. evenementenvergunning
worden aangevraagd.
Traditiegetrouw vangt de 4e mei herdenking aan met een herdenkingsconcert door het Roermondse orkest De
Symphonie in de Minderbroederskerk dit jaar met als titel ‘Ontmoeting in het verzet’.
Als gastspreker voor de Nationale Dodenherdenking aan het Limburgs Verzetsmonument is gevraagd mevrouw
Astrid Schlicher, voorzitter van de Roermondse Vrouwenraad. Haar voordracht heeft als titel ‘Het verhaal van
Roermondse vrouwen in het verzet’. Daarnaast zullen het woord voeren de burgemeester, mevrouw R. Dondersde Leest en de voorzitter van onze stichting. Sophie Valérie Janssen zal de gedichten ‘Het lied der achttien
dooden’ en ‘Iemand stelt de vraag’ voordragen. De muzikale omlijsting van de herdenking is traditiegetrouw in
handen van de Koninklijke Harmonie van Roermond. Kransen of bloemstukken zullen worden gelegd door
afgevaardigden van 14 kerkelijke, maatschappelijke en politieke organisaties.
De tweede bestuursvergadering stond in het teken van de evaluatie van de herdenking 2018 en de
voorbereidingen voor de herdenking 2019. Er is een brief gezonden aan de gouverneur drs. Th. Bovens met het
verzoek om in 2019 de herdenkingsrede uit te spreken. Tevens wordt er gesproken over de verdere invulling van
de herdenkingen van 2019 en 2020. Onze stichting heeft de ANBI status verkregen. De continuïteit van het
bestuur en de vraag “Hoe kan onze Stichting beter onder de aandacht van het publiek en vooral van jongere
mensen worden gebracht?” werden besproken.
Het bestuur was vertegenwoordigd bij de herdenking op de eerste zaterdag in september door de Stichting
Nederlands Indië Monument bij het Nationaal Monument in het park Hattem, de herdenking van de kinderen van
het Spik en Asenray op 6 oktober en bij de 30 december herdenking.
Vastgesteld ter bestuursvergadering,
Léon Evers, secretaris

Hein van der Bruggen, voorzitter

