
Activiteitenverslag 2019 
 

- Benaderen bestuursleden. 
- Oprichting Stichting Apeldoornsche Bosch op 11 juli 2019 bij notaris.  
- Het bestuur van Stichting Apeldoornsche Bosch heeft in 2019 6x vergaderd, waarin 

oa een beleidsdocument is opgesteld en vastgesteld en besluiten zijn genomen en 
akties uitgezet gericht op het herinneringscentrum en de connectie naar onderwijs 
en fondsenwerving. 

- Diverse overleggen met CODA mbt inhoudelijke plannen oprichting.  
- Diverse contacten met fondsen en scholen. 
- Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch en fondsen/subsidiewerving. 
- Overleg met ’s Heeren Loo, eigenaar pand, over pand Zutphensestraat 76 wat zij ter 

beschikking stellen voor de inrichting van Herinneringscentrum Apeldoornsche 
Bosch. De overleggen vonden samen met CODA en gemeente plaats op 3 niveaus: 

§ PVE pand; begeleiding verbouwing / accordering offertes 
§ Contract afspraken en beleidsmatige samenwerking 
§ Voorbereidingen opening 28 januari 2020. 

- Overleg gemeente Apeldoorn, wethouder Sandmann, over gemeentelijke inbedding 
en subsidiering Herinneringscentrum. 

- Deelname platform Gelderland Herdenkt / Veluwe Remembers / Veluwe-op-1. 
- Diverse overleggen met lokale ketenpartners waaronder Stichting Bevrijding ’45, 

Apeldoorn Marketing, deelname aan Liberationfestival in paleistuinen Het Loo. 
- Naast alle afstemmingsmomenten met alle ketenpartners hebben we ook nog tijd 

gevonden om diverse groepen rond te leiden over het voormalig terrein van Het 
Apeldoornsche Bosch en hen kunnen vertellen over de bloeiende instelling die zij en 
haar rampzalige eind in januari 1943 toen alle ongeveer 1300 medewerkers en 
patiënten door de bezetter zijn afgedeporteerd naar Auschwitz en vermoord. 

- Vanaf september actief organiseren Herdenking Apeldoornsche Bosch, die jaarlijks 
plaatsvindt rond 20/21 januari bij het monument in Het Prinsenpark in Apeldoorn. 
Organisatie vindt plaats in samenwerking met leerkrachten en leerlingen van CSO De 
Prinsenhof en Koninklijke Scholengemeenschap. 

 
Dit beknopte verslag doet geen recht aan de enorme inzet, tijd en tijdsdruk in 2019 om onze 
ambities te realiseren. Desondanks geeft het wel een inkijkje in datgene wat aan alles wat 
aan de oplevering in januari 2020 en herdenking vooraf is gegaan. Zonder de medewerking 
van de kernpartners CODA, s’ Heeren Loo en Gemeente Apeldoorn had dit ons als klein 
onbezoldigd bestuur nooit gelukt! En we gaan door! 
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Stichting Het Apeldoornsche Bosch 

Ons beleidsplan tot 2024 

 
1. Missie 

Stichting Het Apeldoornsche Bosch wil informeren, herinneringen levend houden en wil stimuleren dat er geleerd 
wordt van het verleden. Dat wat is gebeurd mag niet vergeten worden. Dat waarvan we uit alle macht niet willen 
dat het ooit nog gebeurt drijft ons.  
 

2. Bron 
De geschiedenis van het Apeldoornsche Bosch is de bron van Stichting Apeldoornsche Bosch. Op 21 en 22 
januari 1943 is een eind gekomen aan het bestaan van het Apeldoornsche Bosch en het Paedagogium 
Achisomog. Alle patiënten en medewerkers zijn weggevoerd en door de Duitsers vermoord. 
Die geschiedenis, dat verhaal, is de bron van waaruit Stichting Apeldoornsche Bosch wil putten en werken. Geen 
wraakzucht maar verdraagzaamheid en respect staan centraal. Het doen verminderen van discriminatoir gedrag, 
racisme en antisemitisme is onze drijfveer. Herinnering, educatie, informatie en inspiratie zijn onze middelen 
 

3. Visie 
De stichting wil bijdragen aan een open en pluriforme samenleving. Ankers zijn daarbij verdraagzaamheid, 
respect en tolerantie. We staan daarbij voor een samenleving waaraan ieder mee kan en wil doen. 
Bewustwording van wat is gebeurd en van de situatie van vandaag staat centraal. Die bewustwording van wat 
ook nu aan de orde is, zoals discriminatie, respectloosheid, antisemitisme en gebrek aan aandacht. 
De omvang en impact van de verharding - in relatie tot de geschiedenis van het Apeldoornsche Bosch – maakt 
het meer dan ooit noodzakelijk constructieve en concrete oplossingen voor handelen te bieden. 
In al onze uitingen staan integriteit en goede smaak voorop. We willen die begrippen toepassen op alles wat we 
doen. 
 

4. Waarden 
Onze waarden: verdraagzaam, open, positief en transparant. En ook: omgevingsbewustzijn, resultaat - en 
oplossingsgericht zijn. Herinneren, doorgeven en leren en tot (kleine) actie aanzetten zijn onze kernwaarden. Het 
structureel streven is een open en eigentijdse stichting te zijn die kwaliteit levert.  
 

5. Onderzoek 
Uit onderzoek uitgevoerd onder ruim 1500 jongeren door het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (de HAN) in 2018 in het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps 
Onderwijs blijkt het dat het met de basiskennis over de Tweede Wereldoorlog niet goed gesteld is. Toch voelen 
jongeren zich aangesproken door de gebeurtenissen uit het verleden en vinden zij dat er lessen getrokken 
kunnen worden. Een nieuwe generatie zoekt meer balans tussen werk, privé en andere betekenisvolle activiteiten 
en kennis. 
 
Ook zien we dat uit het periodiek onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau ‘De Sociale staat van 
Nederland 2018’ blijkt dat sociale en culturele verschillen een gevoel van onbehagen en wantrouwen met zich 
meebrengen en de kwaliteit van (samen)leven beïnvloeden. We zien dit terug in de manier waarop Nederlanders, 
ook jongeren, naar de samenleving kijken. Aan de ene kant groeit het optimisme over de richting die het land 
opgaat en bereikte het in 2018 het hoogste niveau van het afgelopen decennium. Aan de andere kant maken 
mensen zich ook zorgen, over immigratie en integratie, maar met name ook over de manier van samenleven 
(denk daarbij aan verharding, aan de ik-cultuur, aan intolerantie). Wat bindt ons nog als Nederlanders is een 
dringende en dwingende vraag daarbij. 
 

6. Doelen 
Stichting Apeldoornsch Bosch wil landelijk inspiratie bieden aan de samenleving ten bate van de versterking 
van een pluriforme samenleving, van verdraagzaamheid, van versteviging van normen en waarden zoals 
tolerantie, gelijkwaardigheid en inclusie. Korte termijn doel is om jongeren, scholen, te inspireren zelf actief het 
gesprek te beginnen hierover met elkaar en met de samenleving via educatieve programma’s en campagnes 
Stichting Apeldoornsche Bosch wil ook andere groepen geïnteresseerden in de samenleving inspireren. 
Stip op de horizon van de Stichting Het Apeldoornsche Bosch is om in 2025 100 scholen en groepen 
geïnspireerd te hebben en concreet te hebben aangezet tot verdere actie 
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7. Wat we willen gaan doen 
Herinnering is een van de pijlers van onze werkzaamheden: 

• We gaan gebruik maken van de gerestaureerde voormalige directeurswoning op wat ooit het terrein van 
het Apeldoornsche Bosch was, het huidige Zorgpark Groot Schuilenburg van s’ Heeren Loo. Deze 
directeurswoning was de woning van directeur van de toenmalige kinderpaviljoens, dhr. dr. Fuldauer.  

• In deze directeurswoning wordt door CODA een permanente expositie over het Apeldoornsche Bosch 
ingericht. Het zal ook fungeren als een educatief centrum (zie ook het projectplan V-Lab, 2020 opgesteld 
door CODA. Ruimtes worden structureel gebruikt voor educatie, expositie, ontmoeting, presentaties en 
lezingen vanuit de doelen van de Stichting Apeldoornsche Bosch. 

• De stichting neemt daarnaast de organisatie op zich van de jaarlijkse herdenking bij het monument in het 
Prinsenpark rond 20/21 januari, samen met leerlingen en leerkrachten van BSO De Prinsenhofschool en 
Koninklijke Scholengemeenschap (KSG).   

 
Doorgeven en inspireren is de andere pijler van onze werkzaamheden: 

• De permanente tentoonstelling inspireert: van toen naar nu. Het stimuleert bezoekers en deelnemers om 
zelf (kleine) acties te ondernemen. De teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Engels.  

• Stichting Apeldoornsche Bosch gebruikt daarnaast social media als een essentieel en eigentijds middel 
om jongeren en groepen te bereiken en te informeren 

• De stichting Het Apeldoornsche Bosch krijgt de beschikking over de website www.apeldoorschebosch.nl. 
De structuur, het design en de koppeling met social media zullen worden aangepast aan de huidige tijd 
en doel. De basisinformatie zal ook in het Engels en het Duits beschikbaar zijn.  

• We gaan foto's en filmpjes verzamelen van en over het Apeldoornsche Bosch en gaan dit bestaande 
materiaal digitaliseren. 

• We werken aan een programma “het Apeldoornsche Bosch on tour”: een reizende tentoonstelling. In het 
belang van de doelen van de stichting het Apeldoornsche Bosch. Een reizende tentoonstelling met 
landelijke impact en brede bekendheid. De teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Engels en 
Duits. 

• We ontwikkelen voor 2021 en daarna een prijsvraag van het Apeldoornsche Bosch voor de meest 
impactvolle en bijzondere actie die een bijdrage levert aan de pluriforme en verdraagzame samenleving 

• We gaan onderzoeken of er bomen kunnen worden geplant: het Apeldoornsche Bosch in Israël. 
• Logo, huisstijl, folder, stickers, presentatiemateriaal, toolkit en ander materiaal zullen zowel in het 

Nederlands als, zoveel mogelijk, ook in het Engels en Duits zijn. Ze vormen een organisch onderdeel 
van de eigentijdse zichtbaarheid en bekendheid van Stichting Apeldoornsch Bosch voor de doelgroepen.  
 
8. Organisatie Stichting Apeldoornsche Bosch  

Er is een klein onbezoldigd bestuur (5 tot 7 leden) met bestuurlijke ervaring, specifieke kennis van educatie, 
public relations, financiën en communicatie en allen met een groter netwerk, zowel lokaal, regionaal en landelijk. 
In het bestuur participeert te allen tijde een vertegenwoordiger namens de Joodse gemeenschap met affiniteit 
met de geschiedenis van Het Apeldoornsche Bosch en het Paedagogium Achisomog. 
 

9. Raad van Inspiratie  
Het bestuur wordt ondersteund door een Raad van Inspiratie. Deze Raad wordt gevormd door mensen met een 
brede oriëntatie en prominente rol in de Nederlandse samenleving.  
Uiteindelijk willen we medio 2020 10 leden in deze Raad van Inspiratie hebben met ieder een belangrijk ‘oog en 
oor’ in de lokale, maar zeker ook in de landelijke, samenleving die ons gevraagd en ongevraagd kunnen 
adviseren als bestuur. Tenminste eenmaal per jaar vergadert het bestuur met de Raad van Inspiratie om de 
resultaten van het afgelopen jaar te bespreken en de ambitie voor het volgende jaar te toetsen. 
 

10. Samenwerking 
De stichting het Apeldoornsche Bosch wil en kan haar doelstellingen niet alleen realiseren. Onze belangrijkste 
samenwerkingspartners zijn: 

• De lokale en provinciale overheid (gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland) 
• CODA, dat van ons de opdracht heeft gekregen zorg te dragen voor inrichting van-, en de ondersteuning 

bij-, de permanente tentoonstelling in de directeurswoning 
• De zorginstelling ‘s Heerenloo van wie wij de directeurswoning huren en die ook anderszins bereid is te 

faciliteren en te ondersteunen 
• Organisaties met vergelijkebare doelstellingen als de onze, zoals het herinneringscentrum Westerbork, 

Joods Historisch Museum, Het Dolhuis in Haarlem, Stichting Vergeten Slachtoffers 
• De landelijke Joodse gemeenschap 
• Het ministerie van VWS 
• Partners die betrokken zijn bij andere joods-historische locaties en verhalen op de Veluwe 
• En er zijn intensieve verbindingen met tal van lokale en landelijke initiatieven op het gebied van 

herinneren, doorgeven en leren vanuit ervaringen en gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog 
• Prinsenhofschool en de Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn 
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11. Start 
Stichting Apeldoornsch Bosch richt zich met haar doelen op de lange termijn.  
 

12. Financiën 
Een eerste financiële basis is gelegd door toezeggingen van de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland. 
Ook vanuit het Vfonds, Erfgoed Gelderland en VSB-fonds zijn bijdragen beschikbaar gesteld. Andere aanvragen 
bij fondsen, in eerste instantie aangevraagd door CODA, lopen nog. De kennis en deskundigheid van CODA en 
de inzet van s’ Heerenloo zijn onontbeerlijk gebleken bij de realisatie van het Herinneringscentrum 
Apeldoornsche Bosch. Om de continuïteit te borgen zijn echter de komende jaren veel meer middelen nodig. 
Voor 2020 stelt de stichting het Apeldoornsche Bosch dan ook een fondsenwervingsprogramma op. 
De verworven financiële middelen worden aangewend ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van 
de stichting. De boekhouding wordt uitgevoerd door de administratie van CODA onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur van stichting het Apeldoornsche Bosch. 
 
 
 
Apeldoorn 
Januari 2020 
 
 
 
 
 
 

 



Jaarrekening Apeldoornsche Bosch 2019

Balans per 31 december 2019 van de Stichting Apeldoornsche Bosch

Activa 31 december 2019 31 december 2018

Liquide middelen
Betaalrekening 15.753 0

Totaal activa 15.753 0

Passiva

Eigen vermogen 0
Algemene reserve 15.647

Kortlopende schulden 106 0

Totaal passiva 15.753 0

Staat van baten en lasten 2019

Baten
Giften 1.806 0
Subsidies 16.418 0

Totaal baten 18.224 0

Lasten
Publiciteits- en communicatiekosten 1.469 0
Huisvestingskosten 90 0
Bestuurs- en organisatiekosten 1.019 0
Totaal lasten 2.577 0

Saldo staat van baten en lasten 15.647 0

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten van 2019

Algemeen
Deze jaarrekening gaat over de cijfers van de Stichting Apeldoornsche Bosch.
De Stichting is dit jaar opgericht en dit boekjaar loopt van 1 juli tot en met 31 december 2019

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit het banktegoed op de betaalrekening.

Kortlopende schulden
Kosten die betrekking hebben op 2019 en in 2020 betaald zijn.

Eigen Vermogen
Het positieve resultaat van dit jaar is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds
zodra zijn voorzienbaar zijn.

Subsidies
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies , worden in het resultaat verantwoord zodra de
desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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