BELEIDSPLAN STICHTING HERDENKING BEVRIJDING THORN

Zakelijke gegevens
Naam

: Stichting Herdenking Bevrijding Thorn

RSIN

: 822675559

Postadres

: Akkerwal 21 6017 AW Thorn

telefoonnummer

: 0031 475 341394

E-mailadres

: info@stichtingherdenkingbevrijdingthorn.nl

Kamer van Koophandel

: 50318888

Doel van de organisatie
Thorn is op 25 september 1944 door Brigade Piron bevrijd van de Duitsers. Sinds 1962 zijn
de Anciens van de Brigade Piron regelmatig aanwezig geweest om te herdenken wat in die
laatste maanden van 1944 was gebeurd. Bij zowel de inwoners van Thorn, als bij de Anciens
van Brigade Piron was de behoefte om de bevrijding jaarlijks te herdenken. Daarnaast is het
doel van de stichting het onderhouden van het contact met de Anciens van de Brigade Piron
en hun traditiedragers Bataljon Bevrijding / 5de Linie en de vertegenwoordigers van de Bond
van Wapenbroeders. Sinds het ontstaan van de stichting zijn er drie monumenten die in de
jaarlijkse herdenking een rol spelen. Ten eerste het monument voor de Brigade Piron
(Beekstraat), ten tweede het monument voor de burgerslachteroffers van Thorn (Wijngaard)
en ten derde het monument voor de militaire slachtoffers van Brigade Piron (Kerkberg). De
zorg voor het laatste monument is in handen van de leerlingen van groep 7 van Basisschool de
Koningsspil in Thorn. Het overdragen van het monument aan de nieuwe lichting van groep 7
is een belangrijk onderdeel in de jaarlijkse herdenking van de bevrijding. Wij hopen door de
jaarlijkse herdenking bij zowel de leerlingen van de basisschool, maar ook de inwoners van
Thorn een bewustwording te bereiken. De bewustwording dat wij in onze huidige
maatschappij in vrijheid kunnen leven. En dat die vrijheid geen vanzelfsprekendheid is.

Activiteiten van de organisatie
Jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Thorn. De dag begint op de school met het
overdragen van de zorg van het monument van groep 8 naar groep 7. Bij deze activiteit zijn
de leerlingen, schoolleiding, bestuur van de Stichting Herdenking Bevrijding Thorn en enkele
leden en Anciens van de Brigade Piron aanwezig. Voor de leerlingen wordt op deze dag door
het Bataljon Bevrijding / 5de linie (traditiedragers Brigade Piron) een activiteitenmiddag
georganiseerd. Tot slot zijn de herdenkingen bij de drie (eerder genoemde) monumenten
waarbij genodigden en geïnteresseerden aanwezig kunnen zijn.
Naast de activiteiten op de herdenkingsdag organiseert het bestuur i.s.m. het Bataljon
Bevrijding / 5de linie een dag op de kazerne in Leopoldsburg voor de leerlingen van groep 7
van de basisschool in Thorn.

Bestuurssamenstelling
voorzitter: T.F.M. Rongen
penningmeester: L.J.G. Peeters RA
secretaris: N.J.W. Backus
algemeen bestuurslid P.J.C.A. Janmaat, J-P. Herreweghe, P.P.H. Hennissen, E. Jacobsz

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of vergoeding. Nieuwe
bestuurders worden vooraf getoetst aan de integriteitseisen

Werving gelden
De organisatie is afhankelijk van inkomsten van sponsors voor de activiteiten.

