BELEIDSP1AN 2021

Bestuur en vri iwil ligers
Het overleg omtrent vacante bestuursfuncties, maar ook de uitbreiding daarvan en de vaststelling
van de vrijwilligers wordt voortgezet. Wij zijn voornemens om dit zo snel mogelijk in dit jaar te
realiseren.

lnformatie en kennis
Ook in het jaar 2021. gaan

wij door met informatie te verzamelen omtrent

de op het Militaire Erehof

begraven militairen. Maar ook het vergroten van onze kennis over de Slag om de Residentie. Dat zal

tevens inhouden een inventarisatie van de graven elders m.b.t. de gesneuvelden uit voornoemde
Slag.

Contacten met nabestaanden
Van alle op het Erehof begraven militairen gaan wij nog eens na met wie wij contact hebben.
Oude contacten zullen wij nogmaals nagaan.
Het doel is om van iedere gesneuvelde tenminste twee contactpunten te hebben.
De Stichting wil zo veel mogelijk per email communiceren.

Wanneer het Nieuwsbulletin per post verstuurd moet worden, legt de kosten daarvan een te groot
beslag op de toch al beperkte financiële middelen.

Activiteiten
Op 10 mei 2O2L zullen wij wederom een herdenking houden op het Militaire Erehof.
Op welke wijze dat zal gaan gebeuren kunnen wij nu nog niet zeggen. Wij wachten de Corona-

maatregelen eerst af.
Dat zal ook gelden voor de battlefield tours.

Afhankelijk van de situatie zullen de wandelingen worden uitgebreid met een bustour.
Deze activiteiten vinden plaats tussen half april en half oktober.

ln de namiddag van24 december2O2l, zullen wij metJohn Braad wederom kaarsen ontsteken op
veel graven op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan ion Den Haag.

Maar ook hier weer de onzekerheid omtrent de uitvoering. Oorzaak: Corona-maatregelen.

Militair Ereveld Den Haas
Het bestuur blijft beschikbaar als vraagbaak bij het Project Ereveld Den Haag.

wordt nog meer naar bewijsstukken gezocht die aantonen dat het zeer goed mogelijk zou kunnen
zijn dat sommige militairen niet in dit Erehof begraven zijn, terwijl hun naam wel op het monument
Er

staat.

Het bestuur blijft meedenken omtrent de realisering van dit project.

