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Beleidsplan 

Inleiding 

Onderstaand beleidsplan is geschreven om onze activiteiten te omschrijven voor de 
komende 3 jaar. Stichting Heeren van Heenvliet is opgericht op 1 januari 2018 en heeft 
onder andere tot doel de herinnering aan de twee wereldoorlogen levendig te houden. 
Enerzijds door studiereizen te organiseren, welke ondersteunend zijn voor de 
kennisverwerving. Anderzijds door in mei 2020 een groot evenement te organiseren 
waarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Het is dan precies 75 jaar 
geleden dat Nederland werd bevrijd. 

Doelstelling  

Mensen bewust maken van en persoonlijke interesse creëren voor de recente Europese 
geschiedenis inzake nationale en internationale conflicten. Het herinneren aan de beide 
oorlogen in al zijn facetten en de gevolgen daarvan voor de verhoudingen in Europa, de 
inrichting van en ontwikkeling van de hedendaagse samenleving in het algemeen en 
die van Voorne Putten in het bijzonder. 
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Oorsprong 

Ongeveer 5 jaar geleden werd voor de eerste keer een tocht georganiseerd door de huidige 
bestuursleden. De eerste reis ging naar Ieper waar een belangrijk deel van de eerste 
wereldoorlog is uitgevochten. Vanuit deze interesse zijn er in de jaren daarna meerdere 
tochten georganiseerd naar diverse gebieden die belangrijk zijn geweest voor de beide 
wereld oorlogen. Vanuit deze ervaring en de alsmaar groeiende interesse voor hetgeen zich 
heeft afgespeeld, werden de activiteiten uitbereid.  

Organisatie 

Tot op heden bestond de organisatie uit een groepje geïnteresseerden die op volledig 
vrijwillige basis hand en span diensten verrichtte om evenementen te organiseren. Bij het 
organiseren van de kleinere evenementen was dit geen belemmering. Kosten werden uit 
eigen zak betaald. Er was een beperkte administratie en geringe verslaglegging. Tijden ons 
grote evenement in 2015 brak ons dit op. Bij onze zoektocht naar externe sponsoren werd 
ons de voorwaarde gesteld om officieel geregistreerd te zijn, een financiële verslaglegging te 
overleggen en minimaal over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel te beschikken. 
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Organisatiestructuur 

Om fondsen te kunnen werven voor het organiseren van de activiteiten is gekozen voor het 
oprichten van een stichting. Vanuit de activiteiten ten aanzien van het erfgoed, de Europese 
geschiedenis, de gemeenschappelijke geschiedenis op Voorne en Putten heeft stichting 
Heeren van Heenvliet een culturele ANBI status. Voor donateurs van een culturele ANBI 
geldt een extra giftenaftrek. 

In het verleden georganiseerde activiteiten: 

 Studiereizen: 
o 2013 Ieper 
o 2014 Normandie  
o 2015 Oost Nederland 
o 2016 Kaiserliche Marine en Kriegsmarine in Noord Duitsland 
o 2017 Passendaele 

 Kleine evenementen 
o Kransleggingen bij de omgekomen Nederlandse soldaten; 
o het organiseren van een dodenherdenking in Heenvliet; 
o het geven van voorlichting op scholen; 
o uitdragen van het verhaal over de gedeporteerde Joodse families op het 

eiland Voorne en Putten; 
o Het tentoonstellen van materiaal uit de tweede wereldoorlog. 
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 Grote evenementen 

o Bevrijdingstocht 

In 2015 is door een grote groep vrijwilligers een rondrit mogelijk gemaakt door de 
diverse kernen van de voormalige gemeente Bernisse. Met meer dan 80 originele 
voertuigen uit de Tweede wereld oorlog is een tocht georganiseerd waarbij er in 
ieder dorp een speciale gelegenheid was georganiseerd. 

o Oudenhoorn 

In Oudenhoorn was de aftrap voor de tocht. Met een muzikale omlijsting, een 
kop koffie werd de karavaan hier weggeschoten door de burgemeester 

o Geervliet 

Na een prachtige rit door de polders van Voorne en Putten was er een meet 
and greet georganiseerd in Geervliet. Er was ruimschoots gelegenheid om de 
voertuigen te bewonderen en een praatje te maken met de eigenaren van de 
origineel gerestaureerde voertuigen. 
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o Abbenbroek 

In Abbenbroek werd de lunch gereserveerd. Voor alle deelnemers, 
vrijwilligers, genodigden en de aanwezige veteranen werd er een geheel 
gesponsorde Indonesische maaltijd geserveerd. In een heerlijke 
schilderachtige omgeving was het zichtbaar genieten voor alle aanwezigen 

 

o Heenvliet 

Op de markt van Heenvliet was het weer even oorlog. Met een Mock Batlle 
(schijngevecht) werd uitgebeeld hoe het er in de oorlog aan toe ging. Het 
Duitse commandocentrum werd heldhaftig heroverd door de geallieerde 
troepen. 

Live muziek en prachtige ambiance maakte het tot een onvergetelijke 
gebeurtenis. De massaal toegestroomde toeschouwers genoten zichtbaar en 
de vele complimenten bevestigde dat het spektakel diepe indruk maakte op 
zowel de jonge en zeker op de oudere toeschouwer. 
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o Simonshaven 

Na wederom een prachtige tocht door de polders had de plaatselijke 
bevolking van Simonshaven zich verzameld rondom het plaatselijke café. De 
stoet werd hartelijk onthaald en succes gewenst. 

o Zuidland 

In het laatste dorp van de tocht werd de stoet ontvangen als de bevrijders. 
Met een lang lint, gevormd door de inwoners van Zuidland werd de caravaan 
toe gezwaaid. Stapvoets door de straten, live muziek, bevrijdingssfeer met als 
laatste halte de winkelstraat en de Ring in het centrum van het dorp. 

Missie, visie 

Uit succes geboren en door enthousiasme gegroeid. Gewaardeerd door de samenleving, te 
belangrijk om te stoppen. 
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De studiereizen zijn ieder jaar opnieuw 
binnen een paar dagen volgeboekt. De komende jaren zullen deze georganiseerd worden 
naar uiteenlopende, en soms minder voor de hand liggende bestemmingen met een 
oorlogsverleden. 

De kleine activiteiten worden met zoveel respect ontvangen. Gewaardeerd door de vele 
mensen die het belangrijk vinden dat er wordt stilgestaan bij het verleden: De geschiedenis 
van Nederland, de oorlogen en de daarop volgende vrede.  

Van het grote evenement, de tocht hadden wij niet de ambitie dat we dat vaker zouden 
organiseren, maar er is zoveel vraag naar. Mensen die vragen wanneer het weer 
georganiseerd wordt, mensen die het hebben gemist vragen of het nog eens georganiseerd 
kan worden. Vanuit die gedachte hebben we besloten dat het evenement iedere vijf jaar 
georganiseerd zou moeten worden. Met als eerst volgende datum mei 2020. 75 jaar nadat 
de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. 

In de afgelopen 5 jaar zijn de activiteiten van de Heeren van Heenvliet gegroeid. Op een 
natuurlijke wijze komt er iedere keer meer bij. Nieuwe ideeën vanuit de groep of mooie 
pakkende onderwerpen die worden aangedragen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht 
worden aan een brug tussen het verleden en het heden. De betrokkenheid van de 
luchtmobiele Brigade of nog meer aandacht voor de veteranen uit de diverse vredes missies 

Website 

Via onze website zullen we blijven informeren over het bestuur, het programma en de 
financiële verslaglegging zoals een culturele ANBI stichting dat betaamd. 

Fondsen werven 

Om alle activiteiten mogelijk te maken moet geld ingezameld worden. Veel zaken kunnen 
worden opgepakt door de vele vrijwilligers, die belangeloos hun tijd willen inzetten voor 
deze goede zaak. Echter, niet alles kan worden opgevangen door inzet. Sommige zaken 
kosten geld en daarvoor moeten sponsoren gevonden worden. Mede door deze 
beleidsverklaring willen wij duidelijk maken waar stichting Heeren van Heenvliet voor staat 
en welk plan wij nastreven en waarom wij de status van culturele ANBI verdienen.

 


