Beleidsplan Stichting Militair Erfgoed 2012-2014

Werkzaamheden
Eigendom
De Stichting houd zich bezig met het behoud van militair erfgoed in de ruimste zin. Dit doet zij
door waar mogelijk eigendom te verwerven van erfgoed en door zorg te dragen voor beheer van
militair erfgoed. Wanneer eigendom niet direct tot de mogelijkheden behoort wordt bekeken of het
eigendom bij een partij komt te liggen die wel voldoende is toegerust om de zorg daarvoor te
dragen.
Voor de komende jaren is de Stichting bezig met de volgende projecten:
• verwerving kazemat Grave Zuid
• overdracht bunker Diefdijk (bij Coevorden) aan Staatsbosbeheer
• installatie van een replica van een periscoop in de bunker Diefdijk
• restauratie luchtwachttoren Eede i.s.m. dorpsraad

Kennis
De Stichting organiseert regelmatig excursies naar belangwekkende erfgoed locaties. Ook
participeert de Stichting in diverse fora en organisaties om kennis over militair erfgoed te vergroten.
• Excursies naar
◦ munitiecomplex Nieuw Balingen (juni 2012)
◦ luchtwachttorens in Zeeuws Vlaanderen (aug 2012)
◦ vesting Den Helder (okt 2012)
◦
• Participaties in
◦ deelname in de oprichting van het museumcomplex Mman “museum voor bedreigd
bestaan” op het complex Nieuw Balinge;
◦ Inbreng in het Mman over de Koude oorlog (materiaal, tentoonstelling, etc)
◦ Platform erfgoed militaire en civiele verdediging
• Haalbaarheidsstudies en onderzoek
◦ telefoonbunker Alkmaar
◦ bunkercomplex Rockanje
◦ hergebruik twee romneyloodsen
◦ Diogenes bunker, Schaarsbergen
◦ nog onbekend erfgoed dat bedreigt wordt
◦

Werving van gelden
De Stichting verkrijgt geld uit de volgende bronnen:
− donaties
− legaten
− sponsoring
− organisatie van excursies en evenementen
Regelmatig doet de Stichting een beroep op haar achterban en haar donateurs op voor het doen van
een donatie. Deze bedraagt op dit ogenblik € 28,- per jaar.
Voor het verkrijgen van legaten en sponsoring heeft de Stichting de ANBI-status aangevraagd.
Speciale projecten worden zoveel mogelijk per project begroot. Ook wordt per project gezocht naar
sponsoring. Voor de komende periode zijn de volgende projecten te voorzien:
• afronding van de realisatie van een replica van een periscoop in de bunker Diefdijk. Geld
hiervoor is al ontvangen van de Rabo-bank en staat geparkeerd op een spaarrekening. Er is
al opdracht aan een aannemer gegeven.
• Verwerving van de rivierkazemat in Grave: sponsoring van de notariskosten
Het organiseren van excursies levert een kleine bijdrage aan de kas van de Stichting.

Beheer vermogenen bestedingen
De eerste zorg is het dekken van de lopende kosten van de Stichting. Elk jaar wordt de achterban en
de enkele donateurs opgeroepen voor een bijdrage naast (geringe) extra inkomsten uit excursies.
Het huidige vermogen van de Stichting is negatief doordat een schuld uit het verleden nog afbetaald
moet worden. Met de schuldeisers is afgesproken deze schuld voorlopig niet te vorderen.
Er is een reservering voor de kosten van de periscoop Diefdijk. Dit geld is daarvoor geoormerkt.
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