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Inleiding
In 2012 publiceerde de Stichting Sovjet Ereveld het beleidsplan Niet langer vergeten
voor 2013-2016. Daarop volgde Een blijvende herinnering voor 2017-2020. Dit
beleidsplan Een onvergetelijke ervaring is een vervolg daarop. Hierin vindt u de
richting van de Stichting, de doelstellingen vertaald in werkdoelen en de middelen die
ervoor nodig zijn om onze werkdoelen binnen de gestelde periode te bereiken.

Missie
Op het Sovjet Ereveld in Leusden liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie
begraven. Lang was dit Ereveld een vergeten plek. Het gras werd keurig gemaaid,
maar niemand verdiepte zich in het lot van de soldaten of bekommerde zich om hun
op nieuws wachtende families. De soldaten waren niet geïdentificeerd en hun
nabestaanden verkeerden in onzekerheid over hun lot.
Onderzoeker Remco Reiding
bracht hier vanaf 1998
verandering in. Hij
identificeerde soldaten,
spoorde hun familieleden op,
organiseerde hun bezoek aan
het graf en gaf de soldaten en
hun families een gezicht. Op
29 januari 2010 richtte hij met
Alex Engbers en Hayo
Bootsma de Stichting Sovjet
Ereveld op.
Inmiddels zijn na 22 jaar onderzoek meer dan 250 oorlogsslachtoffers geïdentificeerd
en de families van 219 soldaten opgespoord. Vele tientallen nabestaanden hebben
voor het eerst in hun leven het graf van hun vermist gewaande familielid bezocht.

De missie van de Stichting Sovjet Ereveld is om onderzoek te doen naar de
op het Sovjet Ereveld begraven oorlogsslachtoffers, hun nabestaanden op
te sporen en hun grafbezoek te organiseren, alsmede de nagedachtenis
aan de oorlogsslachtoffers levend te houden.

Middels publicaties, herdenkingen en projecten houdt de Stichting Sovjet Ereveld de
nagedachtenis aan deze oorlogsslachtoffers levend en vertelt zij hun verhalen door.
De Stichting richt zich daarbij ook steeds nadrukkelijker op jongeren.
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De algemene doelstellingen
De Stichting beoogt volgens de statuten:
•
•
•
•
•
•
•

het instandhouden en verbeteren van het Sovjet Ereveld, cultuurhistorisch
erfgoed in de gemeente Leusden
onderzoek te doen naar het lot van de 865 soldaten uit de voormalige
Sovjetunie die begraven liggen op het Sovjet Ereveld in Leusden
hun nabestaanden op te sporen
een bezoek aan het graf voor nabestaanden mogelijk te maken
de nagedachtenis aan de soldaten levend te houden door middel van
publicaties, audiovisuele en digitale producties
het historische besef te vergroten en meer begrip te kweken voor de enorme
offers die de bevolking van de verschillende toenmalige Sovjetrepublieken
hebben gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog
meer jongeren te bereiken en te betrekken bij de verschillende projecten

Visie
In 2012 publiceerde de Stichting het beleidsplan ‘Niet langer vergeten’ voor 20132016. Daarop volgde ‘Een blijvende herinnering’ voor 2017-2020. Dit beleidsplan ‘Een
onvergetelijke ervaring’ van de Stichting Sovjet Ereveld voor 2021-2023 is een vervolg
daarop. De titel van dit beleidsplan vat onze visie samen:

Nu het Sovjet Ereveld en de hier begraven oorlogsslachtoffers niet langer
vergeten zijn en we hun nagedachtenis voortdurend levend weten te
houden, willen we bezoekers een onvergetelijke ervaring bieden door de
verhalen van de slachtoffers op beklijvende wijze op het Ereveld en elders
te vertellen.

We willen de verhalen van de soldaten dus op een zodanige manier onder de
aandacht brengen dat ze beklijven, dat bezoekers zich kunnen inleven in wat de
soldaten hebben ervaren. En dat willen we vooral op de plek zelf, waar de verhalen
achter de stenen nog onzichtbaar zijn en nog altijd slechts een aftands
informatiebordje staat.
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Strategie
De belangrijkste wijze waarop we dit willen bewerkstelligen is met de realisatie van
een bezoekerscentrum. Hierin willen we middels virtual reality, audiovisuele
producties en een geïntegreerd educatief programma – plus een audiotour met
augmented reality op het Ereveld – bezoekers een unieke, onvergetelijke ervaring
bieden. We hopen het bezoekerscentrum in 2023 gerealiseerd te hebben.

Andere belangrijke projecten die bijdragen aan een onvergetelijke ervaring zijn onder
meer het educatieve programma dat we ontwikkelen voor op school (waarbij
leerlingen middels een dossier zelf op zoek moeten gaan naar de identiteit van een
soldaat), het theaterstuk Oorlogsvrouwen dat we in maart 2022 op het Ereveld willen
laten uitvoeren en de database die zorgt voor digitoegankelijkheid en thuisbeleving
van dit cultureel-historische erfgoed alsmede integratie in het lesprogramma middels
het project Eren en leren.
Hiervoor is het wenselijk om de organisatie te versterken en verder te
professionaliseren. Zo streeft de Stichting naar een sterker bestuur, een Comité van
Aanbeveling en een groeiend aantal vrijwilligers.
Ook is het nodig aanvullende inkomsten te genereren door meer graven geadopteerd
te krijgen, meer projectsubsidies te verkrijgen en aanvullende vaste en/of incidentele
inkomsten te genereren.
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Stand van zaken
De Stichting Sovjet Ereveld heeft in zijn
korte bestaan enorm veel bereikt. Meer
dan 250 soldaten zijn geïdentificeerd en de
meeste van hun families zijn opgespoord.
Tientallen nabestaanden bezochten dankzij
onze Stichting het graf.
Het Sovjet Ereveld en de hier begraven
soldaten zijn succesvol onder de aandacht
gebracht van publiek en overheid. Dankzij
onderzoek en opsporing (waarmee hun
verhalen werden blootgelegd), publicaties,
grafadoptie en herdenkingen kunnen ze
blijvend herinnerd worden. De gestelde
doelen van voorgaande jaren zijn gehaald.
Toch valt er ook nog een wereld te winnen.
We willen dat de verhalen van de op het
Sovjet Ereveld begraven soldaten, die nu
volop kúnnen worden verteld, een blijvende impact maken op zoveel mogelijk
mensen, in het bijzonder op scholieren.
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De organisatie
Inleiding
Op 29 januari 2010 werd de Stichting Russisch Ereveld opgericht. In 2019 werd de
naam gewijzigd in Stichting Sovjet Ereveld. De Stichting staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32167973. Het
fiscale (RSIN-)nummer is 8219.76.175.
De Stichting Sovjet Ereveld is een culturele ANBI en geassocieerd lid van de
brancheorganisatie Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45.

Contact opnemen
Vragen over adoptie:
adoptie@sovjet-ereveld.nl (Bert en Natalia Demers)
Vragen over educatie:
ilse@sovjet-ereveld.nl (Ilse Matser)
Vragen over rondleidingen:
rondleidingen@sovjet-ereveld.nl (Marianne Koster)
Overige vragen:
Tel.:
+31 (0)6 14 39 38 59 (Remco Reiding)
E-mail:
info@sovjet-ereveld.nl
Postadres:
Pitrus 45
3824 WE Amersfoort
Bezoekadres:
Dodeweg 31
3832 RE Leusden
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Bestuur, directie, vrijwilligers
De Stichting Sovjet Ereveld is een stichting met als besturingsmodel het ‘bestuurdirectiemodel’.

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Sovjet Ereveld bestaat uit:
• Alex Engbers, voorzitter
• Ilse Matser, secretaris
• Ruud van Heel, penningmeester
Ilse Matser heeft daarnaast educatie in haar takenpakket.
Ad van Baal schuift qualitate qua, als voorzitter van de Stichting Nationaal Monument
Kamp Amersfoort, aan bij het bestuur.

De directeur
De Stichting heeft één werknemer: directeur Remco Reiding. Hij is voor 2 dagen per
week in dienst van de Stichting. Zijn inzetbare uren kunnen worden uitgebreid in
geval van toekenning van subsidies voor projecten. De directeur voert het door het
bestuur in overleg met hem uitgestippelde beleid uit. Hij is ook verantwoordelijk voor
de aansturing van vrijwilligers.

De vrijwilligers
De Stichting Sovjet Ereveld maakt gebruik van vrijwilligers, die assisteren bij
onderzoek, vertalen, administratieve werkzaamheden verrichten, helpen bij de
organisatie van evenementen of op andere wijze de Stichting bijstaan. Daarnaast zijn
er vele tientallen mensen die incidenteel helpen (plaatsen van bloemen en kaarsjes,
gastgezin voor nabestaanden enz.).
De Stichting geeft vaste vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst. Voor cruciale
posities of vrijwilligers die bijzondere inspanningen leveren biedt de Stichting een
vrijwilligersvergoeding aan (na goedkeuring hiervan door de penningmeester).
De Stichting streeft ernaar de vrijwilligers te waarderen en geregeld bijeen te brengen
om de onderlinge saamhorigheid te vergroten.
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Governance Code Cultuur
De Stichting onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur. We scheppen
waarde voor en in de samenleving. We handelen integer en rolbewust. We besturen
zorgvuldig. We passen deze principes toe en licht hieronder toe op welke wijze.

Financiën
De Stichting heeft in 2021 een jaarlijks budget van ongeveer € 42.000 uit reguliere
inkomsten. Dit budget neemt jaarlijks toe naarmate er meer graven worden
geadopteerd. Daarnaast vraagt de Stichting subsidies aan voor projecten. De Stichting
heeft een kleine reserve opgebouwd en voorzieningen voor grafbezoek en
bezoekerscentrum.

De Stichting Sovjet Ereveld biedt sinds juni 2010 alle graven ter adoptie aan. Met
adoptie wil de Stichting:
▪ de nagedachtenis aan de in Leusden begraven Sovjetsoldaten levend houden
(als de Stichting voor elk slachtoffer een adoptant vindt, dan is geen van de
slachtoffers nog langer vergeten)
▪ de samenleving blijvend betrekken bij het ereveld
▪ een financiële basis creëren voor de activiteiten van de Stichting
Adoptanten betalen jaarlijks 50 euro per
geadopteerd graf. Inmiddels zijn
ongeveer 600 graven geadopteerd. Het
aantal groeit jaarlijks gestaag. Dat geeft
de Stichting een financieel fundament en
een budget dat kan worden aangewend
om de vaste activiteiten van de Stichting
conform de doelstellingen te
verwezenlijken.

De Stichting ontvangt jaarlijks enkele
duizenden euro’s aan donaties. Die zijn
doorgaans vrij te besteden, soms voor
een specifiek doel (bijv. grafbezoek).
Ook ontvangt de Stichting jaarlijks
bijdragen voor het plaatsen van
bloemen, op het Sovjet Ereveld en op de
oorlogsgraven van de naastgelegen
begraafplaats Rusthof.
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Voor alle niet reguliere activiteiten is de Stichting volledig afhankelijk van
projectsubsidies van fondsen en/of overheden. De Stichting heeft voor verschillende
projecten – vaak met succes – een beroep gedaan op een groot aantal partijen.

De Stichting heeft een kleine reserve opgebouwd. In eerste instantie, mede door
enige financiële schade als gevolg van de coronacrisis, is dit kleine eigen vermogen
bedoeld als buffer voor tegenvallende opbrengsten. Mocht er meer eigen vermogen
ontstaan, dan kan dit worden ingezet voor de financiering van een deel van een
project.

Samenwerking
De Stichting Sovjet Ereveld hecht veel waarde ook samenwerking. Het bestuur heeft
nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de voornaamste partnerorganisaties, in
het bijzonder de Oorlogsgravenstichting, Crematorium en Begraafplaatsen
Amersfoort en de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Ook is de
Stichting één van de initiatiefnemers voor het in 2015 opgerichte Platform Sporen van
Oorlog in Eemland.
Middels onze adoptantendag voor donateurs evenals reguliere gesprekken met onze
vaste partnerorganisaties blijven wij in voortdurend overleg met alle externe
belanghebbenden.
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Reguliere activiteiten
Onderzoek en opsporing nabestaanden
Kerntaak van de Stichting is sinds de oprichting geweest onderzoek te verrichten naar
de op het Sovjet Ereveld begraven oorlogsslachtoffers ten einde hun identiteit vast te
stellen en hun nabestaanden te kunnen opsporen. Hoewel de meeste mogelijkheden
zijn verkend, worden er nog steeds successen geboekt met onderzoek (in 2020 was er
zelfs een doorbraak op twee fronten en werden toch nog acht families opgespoord).

Onderzoek zal zich ook blijven richten op de groep van 101 Sovjetsoldaten die in en
nabij Kamp Amersfoort om het leven kwamen. Zeker nu er steeds meer aanwijzingen
bij zijn gekomen over hun identiteit en de contacten goed zijn in Oezbekistan, waar
veel van deze soldaten vandaan kwamen.

Grafbezoek
De Stichting organiseert groepsreizen voor nabestaanden in april en mei van
jubileumjaren (2020, 2025 enz.) en nodigt daartoe nabestaanden actief uit. De
Stichting ondersteunt daarnaast nabestaanden die in andere jaren of andere
maanden willen komen. Als gevolg van de coronaperikelen is de Stichting
genoodzaakt geweest twee groepsreizen voor nabestaanden uit te stellen tot 2021.
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Levend houden nagedachtenis aan soldaten
De Stichting houdt de nagedachtenis aan soldaten levend middels o.a.:
-

de organisatie van of deelname aan herdenkingen:
o 9 april (herdenking executie 77 Sovjetsoldaten bij monument
Koedriest)
o 3 mei (plaatsen van bloemen en foto’s van soldaten bij de graven)
o 4 mei (Dodenherdenking)
o 9 mei (Overwinningsdag)
o 24 december (plaatsen van kaarsjes op Kerstavond)

-

publicaties en publiciteit:
o website
o sociale media
o digitale nieuwsbrieven
o persberichten
o geven van interviews
o bevorderen boekverkoop Kind van het Ereveld
o medewerking aan documentaires e.a.
o fotoproject (zie elders)
o overige publicaties

-

grafadoptie (ongeveer 600 van de 865 graven zijn geadopteerd)
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Historisch besef vergroten
Alle bovengenoemde reguliere activiteiten en elders genoemde projecten dragen bij
aan de doelstelling: het historische besef te vergroten en meer begrip te kweken voor
de enorme offers die de bevolking van de verschillende toenmalige Sovjetrepublieken
hebben gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Jongeren betrekken en educatie
Sinds 2019 behoort tot de doelstellingen van de Stichting nadrukkelijk ook: meer
jongeren bereiken en betrekken bij de verschillende projecten.
We betrekken leerlingen jaarlijks bij het Ereveld d.m.v. rondleidingen voor en
gastlessen op scholen.
Een klas van scholengemeenschap ’t Atrium steekt jaarlijks de kaarsjes aan
voorafgaand aan onze herdenking in de vroege ochtend van 9 april. De bedoeling was
dat leerlingen van ’t Atrium in april/mei 2020 samen met nabestaanden het graf
zouden bezoeken, maar de reis naar Nederland moest worden uitgesteld. In 2021
hopen we deze verbinding tussen leerlingen en nabestaanden, tussen toen en nu én
daar en hier, alsnog te kunnen leggen. Eerder namen leerlingen van ’t Atrium als
acteurs al deel aan de theatrale audiotours LICHT.
Eind 2020 heeft de Stichting bovendien een Jongerenraad opgericht, die onder meer
gaat adviseren over de wijze waarop wij jongeren beter kunnen bereiken en
betrekken.

Rondleidingen en lezingen
De directeur van de Stichting geeft op uitnodiging geregeld een lezing, zowel in
levenden lijve op locatie als online. Vaak gaat het daarbij om serviceclubs, historische
verenigingen, bibliotheken, scholen, zowel in Nederland als in Rusland, of deelname
aan (internationale) conferenties.
De Stichting organiseert rondleidingen voor en gastlessen op scholen.
In 2019 werden voor het eerst publieksrondleidingen georganiseerd. Die waren
bijzonder drukbezocht, waarna is besloten ze verschillende keren per jaar op vaste
data te organiseren.
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Afgeronde projecten
De 101
De Stichting Sovjet Ereveld had zich voorgenomen om de afgelopen jaren extra
aandacht te besteden aan de 101 Sovjetsoldaten die in en nabij Kamp Amersfoort om
het leven zijn gebracht. Ze liggen allen als onbekenden op het Sovjet Ereveld
begraven. Naar verluidt kwam het merendeel uit Oezbekistan.
De Stichting is in 2013 begonnen met in kleine kring stil staan bij de executie op 9
april. Dit initiatief is uitgegroeid tot een volwaardige, drukbezochte en goed
gewaardeerde herdenking.
De Stichting heeft de afgelopen jaren verschillende ooggetuigen van deze groep
soldaten geïnterviewd. Dit vormde de basis voor een aflevering van Andere Tijden,
waarmee landelijk een groot publiek werd bereikt.
De directeur is erin geslaagd nauwe banden aan te knopen met Oezbekistan. Dit
leidde tot veel publiciteit, een roman en een speelfilm over de 101. Er is een concreet
plan voor een documentaire en de president van het land heeft alle steun toegezegd
bij het onderzoek naar de identiteit van de soldaten. Ook hebben de autoriteiten de
Stichting financiële steun toegezegd voor de renovatie van het Ereveld (zie verder).

Grafregister
Met een bijdrage van de Oorlogsgravenstichting is een nieuw grafregister gemaakt,
dat zo veel mogelijk de juiste en volledige gegevens van de soldaten vermeldt.

Multimediale weergave verhalen
De plannen voor een multimediale weergave van verhalen van soldaten (zoals
beschreven in het vorige beleidsplan) zijn opgegaan in de plannen voor een
bezoekerscentrum (zie verder).
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LICHT
Begin 2019 vonden op het Ereveld de theatrale audiotours LICHT plaats. Ze boden
een unieke ervaring van het Ereveld. Bezoekers kregen in het donker met een
koptelefoon op verhalen tot zich middels audio, lichtprojecties en theater. De
audiotours werden bijgewoond door bezoekers uit het hele land en kregen zeer veel
waardering. Bijzonder was ook de inzet van leerlingen als acteurs.
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Huidige projecten
Renovatie
De Oorlogsgravenstichting renoveert op initiatief van en in samenwerking met de
Stichting Sovjet Ereveld het volledige Ereveld. Er worden met de gegevens van de SSE
865 nieuwe grafstenen geplaatst. De derde en laatste fase van dit project vindt plaats
in 2021. Het project is gefinancierd door o.a. de Ambassade van de Russische
Federatie en het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken.

Oezbekistan
De Stichting stelt alles in het werk om de 101 Sovjetsoldaten die in en nabij Kamp
Amersfoort om het leven werden gebracht te identificeren. Zij liggen nog altijd als
onbekenden begraven op het Sovjet Ereveld. Mede door de ontdekking van briefjes
met namen in het Russische Staatsarchief door onze Stichting richt het onderzoek
zich op Oezbekistan. Met de autoriteiten in dat land waren de afgelopen jaren al
waardevolle contacten opgebouwd. Zo heeft de president van Oezbekistan opdracht
gegeven aan alle archieven in het land om Remco Reiding te helpen bij zijn pogingen
de 101 te identificeren.
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In mei 2020 werd bekend dat het gloednieuwe Museum van de Glorie in Oezbekistan
een sectie krijgt die volledig is gewijd aan de 101 Oezbeken die in Amersfoort om het
leven werden gebracht. De president van het Centraal-Aziatische land heeft Reiding,
directeur van de Stichting, uitgenodigd om in Tasjkent advies te komen geven.
De Stichting participeert in de totstandkoming van een documentaire over de 101, die
wordt gemaakt in opdracht van Uzbekkino, het ministerie van film in Oezbekistan.
Ook met de regionale overheid in Samarkand en Navoi heeft de Stichting uitvoerige
contacten over samenwerking.
De renovatie van het Sovjet Ereveld en het plan voor een bezoekerscentrum worden
geregeld onder de aandacht gebracht van de Oezbeekse autoriteiten.

Bezoekerscentrum

De Stichting lanceerde in 2019 zijn meest ambitieuze plan tot nu toe: de realisatie van
een bezoekerscentrum nabij het Sovjet Ereveld. De Stichting wil dit plan in 2023
gerealiseerd hebben.
In het bezoekerscentrum moeten de verhalen van de soldaten op onvergetelijke wijze
verteld worden. Bezoekers maken onder meer een Virtual Reality Reis: ze zullen in de
voeten van soldaat Vladimir Botenko treden en ervaren wat hij tijdens de oorlog heeft
meegemaakt. Het bezoekerscentrum is zeker ook geschikt voor scholieren.
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Toekomstige projecten

Fotoproject ‘100 Gezichten van het Sovjet Ereveld’
In mei 2015 plaatste de Stichting foto’s van soldaten bij hun graf. Zo kregen zij, 70 jaar
na WO2, eindelijk een gezicht. Sindsdien zijn nieuwe foto’s gevonden die we vanaf
2021 ook willen plaatsen. Daarnaast willen we langs de Dodeweg foto’s van de
soldaten tonen op doeken in frames. Deze publieksgerichte activiteit in de meidagen
draagt bij aan de beleefbaarheid van het Ereveld als cultureel-historisch erfgoed.

Database en ‘Eren en leren’
We ontsluiten onze collectie door het maken van een database met alle gegevens,
documenten en foto’s van soldaten. Het gebruik van die database door scholieren
laten we onderdeel zijn van ons educatieve programma. Met gebruikmaking van de
documenten in de database kunnen scholieren het Ereveld een naam en een gezicht
geven. Ze eren en leren ze. De database wordt in 2021 opgeleverd en zal stap voor
stap gevuld worden met data, documenten en foto’s, waarna de database in 2023
ook toegankelijk moet worden gemaakt voor publiek en scholieren.

Herordenen, digitaliseren, overdragen en duurzaam bewaren archief
Eind 2020 is met Archief Eemland overeenstemming bereikt over de overdracht van
het archief over het Sovjet Ereveld. Archief Eemland kan onze documenten op
professionele wijze duurzaam bewaren en toegankelijk maken voor publiek. Voordat
het archief kan worden overgedragen, dient het herordend en gedigitaliseerd te
worden. Dit is een meerjarig project dat in 2023 moet zijn afgerond.

Lesprogramma Ontdek het oorlogsverhaal achter een grijze grafsteen
Eind 2020 heeft de Stichting de basis gelegd voor een concept-lesprogramma.
Leerlingen krijgen een dossier van een soldaat, vol originele bronnen en opdrachten.
Aan de hand daarvan achterhalen ze zelf stap voor stap de identiteit van een soldaat.
Er is van vier verschillende soldaten een dossier in ontwikkeling.
In het eerste kwartaal van 2021 draait dit concept-lesprogramma als pilot op twee
middelbare scholen. De bedoeling is dit in de loop van 2021 met financiële steun
verder te ontwikkelen, professioneel te laten ontwerpen en te verspreiden onder
meer scholen. Streven is dat vanaf 2022 tenminste 10 en vanaf 2023 tenminste 15
scholen jaarlijks gebruik gaan maken van dit lesprogramma.
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Oorlogsvrouwen
Oorlogsvrouwen is een
recente theaterproductie
met mimespeelster Karina
Holla, naar de roman De
oorlog heeft geen
vrouwengezicht van de WitRussische Nobelprijswinnaar
Svetlana Alexijevitsj. Als de
partnerorganisaties, de
coronamaatregelen en de
financiën het toelaten, dan
wil de Stichting een aantal
voorstellingen laten
plaatsvinden op het Sovjet
Ereveld in maart 2022 (10
maart is Internationale
Vrouwendag). De
voorstellingen bieden kans
om aandacht te besteden aan
een onderbelicht onderwerp:
(Sovjet)vrouwen in
oorlogstijd in het algemeen
en de vrouwen die op het
Sovjet Ereveld begraven
liggen in het bijzonder.

75 Jaar Sovjet Ereveld
Op 18 november 2023 bestaat het Sovjet Ereveld precies 75 jaar. De Stichting is
voornemens hieraan aandacht te besteden middels nog nader te bepalen speciale
activiteiten. Te denken valt onder meer aan een ceremonie en receptie op het Sovjet
Ereveld voor genodigden, maar ook aan speciale projecten of een speciale publicatie
in dit kader.
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Werkdoelen 2021-2023
Uit voorgaande blijkt welke doorlopende werkzaamheden de Stichting heeft en welke
projecten er gepland staan voor de komende jaren. Hieronder worden benoemd
welke concrete werkdoelen de Stichting in 2021-2023 heeft en de benodigde
middelen waarmee we de gestelde organisatiedoelen willen gaan realiseren binnen
die periode.

De organisatie
De organisatie dient te worden versterkt en verder geprofessionaliseerd:
▪

Het bestuur dient versterkt en verbreed te worden met nieuwe leden die
specifieke taken en verantwoordelijkheden hebben. Te denken valt aan
deelgebieden als Bouw/architectuur, Museaal en Toerisme en marketing,
Politiek/ambtenarij/diplomatie.

▪

Het ziet ernaar uit dat eind 2021 een einde komt aan de constructie van
formele bestuursuitwisseling tussen de Stichting Nationaal Monument Kamp
Amersfoort en de Stichting Sovjet Ereveld met de voorzitter van het ene
bestuur qualitate qua in het bestuur van de andere organisatie en vice versa.
Als de constructie wel blijft voorbestaan, dan dient in het kader van
samenwerking met de SNMKA de invulling en eventuele formalisering van
deze positie tegen het licht gehouden te worden.

▪

Ook dient de Stichting een Comité van Aanbeveling aan te stellen conform
deze conceptnotitie.

▪

De Stichting wil meer vaste vrijwilligers werven en aan zich binden middels
vrijwilligersovereenkomsten.

▪

De positie, taken en verantwoordelijkheden van de directeur leggen we vast in
een directiestatuut.
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Financiën
▪

De Stichting streeft ernaar dat eind 2023 meer dan 800 van alle 865 graven
geadopteerd zijn. Daarmee zou de Stichting alle jaarlijkse, reguliere
activiteiten kunnen bekostigen.

▪

Ook is het nodig meer projectsubsidies te verkrijgen en aanvullende vaste
en/of incidentele inkomsten te genereren.

Samenwerking
▪

▪

De Stichting wil de relatie met de partnerorganisaties Oorlogsgravenstichting,
Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort en de Stichting Nationaal
Monument Kamp Amersfoort duurzaam verstevigen en zo mogelijk verder
concretiseren.
De Stichting wil gesprekspartner blijven bij ambassades, gemeenten,
provincie, rijksoverheid en fondsen, meer draagvlak bij deze partijen creëren
voor de Stichting en de activiteiten van de Stichting en zo mogelijk de
samenwerking verder concretiseren.
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Reguliere activiteiten
Onderzoek en opsporing nabestaanden
▪

Op basis van oude en nieuwe gegevens spoort de Stichting de komende drie
jaar nabestaanden op van in totaal ongeveer tien soldaten.

▪

De Stichting blijft zich inzetten voor identificatie van de 101 Sovjetsoldaten die
in en nabij Kamp Amersfoort om het leven kwamen en op het Sovjet Ereveld
werden begraven.
o Onderzoek vindt plaats in Moskou, in Oezbekistan, maar ook in
Kazachstan en Kalmukkië.
o Er wordt meer draagvlak gecreëerd voor opgraving en dna-afname van
deze soldaten.

Grafbezoek
▪

De Stichting organiseert in jubileumjaren (2020, 2025 enz.) groepsreizen voor
nabestaanden en ondersteunt het individuele grafbezoek van familieleden van
soldaten in andere jaren. In 2021 vinden – indien mogelijk – alsnog twee
groepsreizen voor nabestaanden plaats, die door de coronapandemie in 2020
niet konden plaatsvinden.
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Levend houden nagedachtenis aan soldaten
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

De Stichting organiseert zelfstandig een herdenking op 9 april, waar nodig
ondersteund door partnerorganisaties.
De Stichting plaatst bloemen resp. kaarsjes op 3 mei en 24 december.
De Stichting speelt een voorname rol bij de organisatie van de herdenking op
9 mei.
Bestuur en directie vertegenwoordigen de Stichting bij herdenkingen op 19
april, 4 mei en andere belangrijke momenten.
De Stichting blijft een groot publiek informeren over het Sovjet Ereveld,
activiteiten van de Stichting en nieuwswaardige ontwikkelingen middels
frequente publiciteit en publicaties.
De Stichting werkt actief mee aan documentaires en andere uitzendingen of
publicaties over het Sovjet Ereveld en de hier begraven oorlogsslachtoffers.
De Stichting werft meer adoptanten (zie eerder) en zet zich actief in voor het
behoud van adoptanten (o.a. middels de organisatie van adoptantendagen).

Historisch besef vergroten
▪

Met alle genoemde activiteiten draagt de Stichting actief bij aan het vergroten
van het historische besef over en het kweken van meer begrip voor de
enorme offers die de bevolking van de verschillende toenmalige
Sovjetrepublieken hebben gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Jongeren betrekken en educatie:
Zie projecten.

Rondleidingen en lezingen
▪

De Stichting geeft op eigen initiatief en op verzoek rondleidingen, lezingen en
gastlessen voor publiek, scholen, serviceclubs en andere organisaties en
scholieren, wanneer de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus dit
toelaten.
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Projecten
Renovatie
▪
▪

De Stichting levert data aan voor het vervangen van de laatste drie rijen met
grafstenen.
De Stichting treedt in overleg met de Oorlogsgravenstichting en andere
partijen voor een oplossing m.b.t. de juiste grafligging, de weergave van
namen op grafstenen van middels dna geïdentificeerde soldaten en
slachtoffers die niet uit de Sovjet-Unie komen.

Oezbekistan
▪

▪
▪

▪
▪

▪

De Stichting stelt alles in het werk om de 101 Sovjetsoldaten die in en nabij
Kamp Amersfoort om het leven werden gebracht te identificeren. Er vindt
onder meer onderzoek plaats in Moskou en in Oezbekistan.
De Stichting adviseert de autoriteiten in Oezbekistan over een sectie over de
101 in het Museum van de Glorie.
De Stichting draagt bij aan de totstandkoming van een documentaire over de
101, die wordt gemaakt in opdracht van Uzbekkino, het ministerie van film in
Oezbekistan.
De Stichting treedt in contact met de regionale overheid in Samarkand en
Navoi over samenwerking.
De renovatie van het Sovjet Ereveld en het plan voor een bezoekerscentrum
worden onder de aandacht gebracht van de Oezbeekse autoriteiten met als
doel draagvlak en financiële steun te vergaren.
De Stichting besteedt aandacht aan de 101 op de dag van hun aankomst, op
27 september 2021 precies 80 jaar geleden.
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Bezoekerscentrum
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

De Stichting vergaart voldoende draagvlak bij en financiële steun van
overheden, ambassades, fondsen en partnerorganisaties voor de realisatie
van een bezoekerscentrum nabij het Sovjet Ereveld.
De Stichting vindt een geschikte locatie voor het bezoekerscentrum en maakt
hierover langjarige afspraken m.b.t. huur en eventuele vergunningen.
De Stichting realiseert in 2021-2023 dit bezoekerscentrum.
Het bezoekerscentrum is in het bijzonder geschikt en bedoeld voor scholieren.
De Stichting zorgt voor een sluitende exploitatie voor het bezoekerscentrum.
De Stichting zorgt voor voldoende bemanning in het bezoekerscentrum door
vrijwilligers.
Het bezoekerscentrum maakt een blijvende indruk op bezoekers.

Fotoproject ‘100 Gezichten van het Sovjet Ereveld’
▪

Vanaf mei 2021 plaatst de Stichting elk jaar in mei alle foto’s van soldaten bij
het graf en spandoeken in frames met foto’s van soldaten langs de Dodeweg.

Database en ‘Eren en leren’
▪
▪
▪

We ontsluiten onze collectie door het maken van een database met alle
gegevens, documenten en foto’s van soldaten.
De database wordt toegankelijk gemaakt voor publiek en scholieren.
Het gebruik van die database door scholieren laten we onderdeel zijn van ons
educatieve programma.

Herordenen, digitaliseren, overdragen en archief
▪
▪
▪

We herordenen ons archief.
We digitaliseren ons archief.
We regelen dat het archief over het Sovjet Ereveld duurzaam wordt
opgeslagen en toegankelijk gemaakt.

Lesprogramma
▪

De Stichting ontwikkelt een lesprogramma voor middelbare scholieren, laat dit
professioneel ontwerpen en verspreidt dit onder scholen. Streven is dat vanaf
2022 tenminste 10 en vanaf 2023 tenminste 15 scholen jaarlijks gebruik gaan
maken van dit lesprogramma.
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Oorlogsvrouwen
▪

De Stichting organiseert – indien mogelijk in 2022 – op het Sovjet Ereveld een
aantal voorstellingen van het theaterstuk Oorlogsvrouwen.

75 Jaar Sovjet Ereveld
▪

De Stichting besteedt aandacht aan het 75-jarig bestaan van het Sovjet
Ereveld middels nog nader te bepalen speciale activiteiten en/of een speciale
publicatie.
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SWOT-analyse organisatie
De Stichting heeft een SWOT-analyse gemaakt voor het meest ambitieuze project: het
bezoekerscentrum. Mede op basis hiervan maakt de Stichting in 2021 ook een SWOTanalyse voor de hele organisatie. Hierin wordt rekening gehouden met de sterke en
zwakke punten van de organisatie en aangegeven hoe we hiermee omgaan. We
maken een analyse van de omgeving: welke ontwikkelingen zijn relevant voor de
organisatie en in hoeverre vormen deze een bedreiging of een kans.

Uitdagingen
Het meest ambitieuze project (bezoekerscentrum) kost veel geld (naar schatting 1,7
miljoen euro). Het wordt een grote uitdaging om dat geld bijeen te krijgen. Daarnaast
is de Stichting niet gewend om met zulke grote bedragen om te gaan, dus moeten
bestuur en directie attent blijven ten aanzien van de uitvoering van de afspraken met
betrekking tot risicobeheersing en interne controle. Een uitdaging is ook het
verkrijgen van een goede locatie voor het bezoekerscentrum, in samenwerking met
Rusthof bij het Ereveld of in samenwerking met andere partijen elders.
Nu de Stichting steeds meer een partij wordt om rekening mee te houden en we ten
onrechte kunnen worden aangezien voor concurrent in plaats van partner, is het
belangrijk om de steun van onze partners niet te verliezen. Hiervoor dienen we
constant aan relatiemanagement te doen en moeten we actief blijven uitdragen dat
wij het geheel beter maken.
Het bestuur dient zich te buigen over de wijze van behoud, uitbreiding en
diversificatie van de inkomende geldstromen. En over versterking van de organisatie
en verversing van het bestuur.
De Stichting zoekt met de Oorlogsgravenstichting en andere partijen een oplossing
m.b.t. complexe problemen als de juiste grafligging en slachtoffers die niet uit de
Sovjet-Unie komen.
De Stichting stelt alles in het werk om de 101 Sovjetsoldaten die in en nabij Kamp
Amersfoort om het leven werden gebracht te identificeren. Er vindt onder meer
onderzoek plaats in Moskou en in Oezbekistan. Er wordt meer draagvlak gecreëerd
voor opgraving en dna-afname van deze soldaten.
De ontsluiting van onze collectie door het herordenen en digitaliseren van ons archief
en het inrichten en toegankelijk maken van een database met alle gegevens,
documenten en foto’s van soldaten is een fors en ingewikkeld meerjarig karwei.
Het kan daarnaast een uitdaging blijken te zijn om voldoende scholen te vinden die
ons lesprogramma willen gebruiken.
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