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Ad 1- Voorbereiding 
 
1.0. Strategie  

 
1.0.1.  Doelstellingen herdenking nader in beschouwing nemen  
1.0.2.  Specifiek     :  Zijn de doelstellingen eenduidig 
1.0.3. Meetbaar     :  Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm 
1.0.4. Acceptabel  :  Zijn deze acceptabel voor de doelgroep 
1.0.5. Realistisch  :  Zijn de gestelde doelstellingen haalbaar 
1.0.6. Tijdaspect   :  Wanneer (in de tijd) moeten de doelstellingen bereikt zijn 
 
1.1. Evaluatie voorgaande herdenking 
1.1.1.  Controlecheck opstelde begroting versus realisatie (per post !) 
1.1.2. Verantwoording (inhoudelijk en financieel) afleggen 
1.1.3. Middels evaluatie onvolkomenheden en/of omissies in kaart brengen 
1.1.4 Verstrekken adviezen c.q. aanbevelingen 
1.1.5 Herschrijven c.q. aanpassen Draaiboek 
 
1.2. Financieel Plan 
1.2.1.  Begroting maken (blijvend bijwerken) 
1.2.2.  Subsidies aanvragen : 
      -   
      -    Subsidieregeling  Vfonds 
      -    Evenementen subsidie Gemeente Heerlen 
      -    Subsidieregeling Rabobank Heerlen 
 
           Bijzonder aandachtspunt 
      -    Rekening houden met minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden 
         v.w.b. wachten op bericht na indienen !! 
      -    in achtnemen van de gestelde deadlines. 
 
1.2.3.  Donatietraject / sponsoracties opstarten 3e kwartaal van het lopend jaar.  
 
1.3. Communicatie / afstemming extern 

Uitgaand van de gesloten overeenkomst tussen ABP, APG, Gemeente 
Heerlen en onze stichting, is het zaak dat er kwartaalsgewijs met de 
desbetreffende geledingen, structureel onderlinge afstemming plaatsvindt, 
te weten ; 

 
          Stichting Pensioenfonds ABP 
    -     Bestuursbureau Mw. J. van Dijk  (Woordvoerder) 
    -     Tel. 06 13 32 92 24 
    -     mail : jos.van.dijk@abp.eu 
 
 
 
 
 

mailto:jos.van.dijk@abp.eu
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 Algemene Pensioengroep (APG) 

       -    P.G. Donners /Directeur Facility Services 
       -    Tel. 045 579 26 01 
       -    Mobiel : 06 20 39 39 02 
       -    Mail : paul.donners@apg.nl 
 
 
       -    Contractmanagers APG / Facility Services 
       -    Mw. S. Amory (1e aanspreekpunt voor Stichting Waringin) 
       -    tel. 06 12 75 28 69 
       -    mail : sanne.amory@apg.nl 
  

- Mw. J. Dekkers (2e aanspreekpunt voor stichting Waringin) 
- Tel. 06 10 18 63 32 
- Mail : joyce.dekkerss@apg.nl 
 
      APG/ Communicatie 

       -    Mw. C. Veldhuis-Adams / Senior Communicatie adviseur APG 
       -    Verantwoordelijk voor extern Persbericht Indië-herdenking 
       -    tel. 06 12 30 80 61 
       -    mail : Christine.veldhuis-Adams@apg.nl 
 
       -    Mw. A.T. Bellinzis (plaatsvervanger van Mw. C. Veldhuis-Adams) 
       -    Mede verantwoordelijk voor extern Persbericht Indië-herdenking) 
       -    Tel. 06 13 51 99 73 
       -    Mail : anna-teresa.bellinzis@apg.nl 
 
 

  Gemeente Heerlen 
      -     Mw. C. Offermans / secretaresse Burgemeester /Kabinetadviseur 
      -     tel. 045 5604537 
      -     Mail : c.offermans@heerlen.nl 
 

- Dhr. B. de Groot / Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed 
- Tel. 045 5604529 
- 06 58 08 61 04 
- Mail : b.de.groot@heerlen.nl 
 
- Mw. S. Sporken. / Kabinetadviseur 
- Tel. 06 58 08 65 39 
- Mail : s.sporken@heerlen.nl 

 
      -     Mw. U. Dahlmanns / Afd. Communicatie 
      -     Verantwoordelijk voor Persbericht Indië-herdenking 
      -     tel.045 5604588 
      -     Mail : U.Dahlmanns@heerlen.nl  
 
 
 

mailto:paul.donners@apg.nl
mailto:sanne.amory@apg.nl
mailto:joyce.dekkerss@apg.nl
mailto:Christine.veldhuis-Adams@apg.nl
mailto:anna-teresa.bellinzis@apg.nl
mailto:c.offermans@heerlen.nl
mailto:b.de.groot@heerlen.nl
mailto:s.sporken@heerlen.nl


 5 

              Brightlands Smart Service Campus 
       -    Dhr. R. Smeets / Office Manager 
       -    tel.  
       -    mail : Ron.Smeets@brightlands.com 
 
       -    Mw. E. van Loon ( Plaatsvervanger Ron Smeets) 

 -  Tel. 06 12 17 03 72 
       -    Mail : eline.van loon.@brightlands.com 
       -    Mw. B. Sloos (Eventmanager) 
       -    Tel. 06 31 75 01 95 
       -    Mail : barbra.sloos@brightlamds.com 
 
    Sodexo / Quality of Live Services 
       -     R. Zegers / catering Manager APG 
       -     Tel. 045 5795255 
       -     06 55 30 19 37 
       -     Mail : 795300.apgheerlen.nl@sodexo.com 
 

Obvion N.V. / Facily 
- G. van Heugten (Manager Facility) 
- Tel. 088 1470 718 
- 06 10 88 34 11 
- Mail : gjm.van.heugten@obvion.nl 

 
 
1.4.  Inrichten organisatie herdenking 

Om ale activiteiten in goede banen te kunnen leiden, is het wenselijk dat 
er voor iedereen binnen onze stichting, duidelijkheid bestaat over de uit 
te voeren taken en verantwoordelijkheden , die aan éen of meerdere 
initiatiefgroepleden of aan leden van het Vrijwilligersteam zijn c.q. worden 
toegekend. 
Ter voorkoming van onnodige misverstaanden, zal er bij het proces van de 
Uitvoering, voor eenieder duidelijk moeten zijn wie waarover de 
verantwoordelijkheid draagt. 
 

1.4.1.  Aanwijzen aanspeekpunten 
           De vertegenwoordigingsbevoegdheid naar externe geledingen, komt    
           conform de statuten van de stichting, toe aan twee al dan niet gezamenlijk 
  handelende bestuurders 
 
1.4.2.  Vanuit de initiatiatiefgroepleden zullen er werkgroepen moeten worden  
           bemand, die aangestuurd worden door één coordinator. 
 
1.4.4.  De coördinator draagt zorg voor het bemannen van de diverse werkgroepen 
           en het aanwijzen van een vast aanspreekpunt voor iedere separate  
           werkgroep en geeft hierbij duidelijk in overleg met de vrijwilligers aan, welke  
           activiteiten aan welke werkgroep(en) zijn c.q. worden gekoppeld. 
 
 
 

mailto:Ron.Smeets@brightlands.com
mailto:barbra.sloos@brightlamds.com
mailto:795300.apgheerlen.nl@sodexo.com
mailto:gjm.van.heugten@obvion.nl
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Ad 2 - Planning 
        De werkgroepen van onze stichting c.q. van onze projectgroep, kunnen aan     
        de hand van de op hun werkgroep van toepassing zijnde activeiten, separaat  
        actie ondernemen en vervolgens hieraan een tijdsplanning (excelformat)  
        verbinden. 
        Ter voorkoming van vermijdbare doublures en/of onnodige misverstanden, is  
        het zaak dat de werkgroepen geregeld met elkaar in contact zullen moeten  

            blijven v.w.b. de haalbaarheid van de “ deadline “ i.c. de datum 15 augustus ! 
 

 
Ad 3  - Uitvoering 
            In het kader van de organisatie t.a.v. de herdenking, onderkennen we de 
            volgende werkgroepen en de aan hen toebedeelde activiteiten : 
 
3.0.1     Werkinstructies Werkgroep PR 
       -     samenstellen programma ( mede in overleg met bestuur) 
       -     bepalen thema, aanvang- en einde herdenkingsplechtigheid 
       -     ontwerpen flyers, posters en programmaboekjes  
       -     drukwerk doorleiden naar de drukker met aangeven van : 
       -     opmaken aanmeldingsformulier voor gehandicapten en bejaarden 
       -     de website aanpassen met de voor de herdenkingsplechtigheid benodigde 

 informatie 
       -     samenstellen lijst genodigden en zorgdragen voor tijdige verzending hiervan 
       -     samenstellen lijst t.b.v. Indische stichtingen, verenigingen, kumpulans,  
             sponsoren, donateurs, symphatiesanten en zorgdragen voor verzending 
             hiervan 
       -     In overleg met APG/Facility Services/Brightlands/Obvion Hypotheken ;   

 afspraken maken m.b.t. parkeerlocaties, aanwijzingsborden, route-    
 aanduiding c.q. bewegwijzering, melding via elektronisch informatiebord,    
 beperken aantal parkeertoegangen 

-  Via APG /Facility Services en Brightlands, parkeerbadges (Brightlands)    
regelen voor leden werkgroep, belast met opbouw podium, plaatsen stoelen 
en aankleding herdenkingslocatie 

      -     doorgeven kentekennummers van de ingezette werkgroepleden  
      -     structureel controlechecks uitvoeren op juistheid, volledigheid en tijdigheid 
 
3.0.2.    Werkinstructies Werkgroep Evenementen 

- benaderen en vastleggen mogelijke sprekers of personen die een voordracht 
willen houden ( in overleg met bestuur) 

- benaderen en vastleggen  muzikale gasten c.q. ensembles (i.o. met bestuur) 
- benaderen en vastleggen personen voor de catering (i.o. met bestuur) 
- brede oriëntatie doen v.w.b. huur tentoverdekking, stoelen, podium, katheder 
- duidelijke afspraken maken t.a.v. de prijs en mogelijk bijkomende kosten, 

datum en tijd van op- en afbouw (i.o. met bestuur) 
- een en ander laten vastleggen in een formele offerte, waarna toets op 

juistheid en volledigheid ( wederzijdse aansprakelijkheid hierin opnemen) 
- analyse maken van de elektravoorzieningen en vastleggen afspraken    

hieromtrent 
      -     structureel controlechecks uitvoeren op juistheid, volledigheid en tijdigheid. 
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3.0.3.  Werkinstructies Werkgroep Uitvoering (= Vrijwilligersteam) 
- centraal aanspreekpunt aanwijzen voor opvang Pers/ TV Media, genodigden  
- aanspreekpunt Logistiek aanwijzen (vervoer, toegang lokatie 

parkeergelegenheid, toiletvoorzieningen) 
- aanwijzen parkeerwachten en hen voorzien van duidelijk te onderscheiden 

outfit en op naam gestelde badges 
- aanspreekpunten aanwijzen voor de opvang van de genodigden en 

bezoekers (= hostesses) 
- aanspreekpunt aanwijzen voor opvang +begeleiding sprekers en muzikale 

ensembles  
- zorgen voor kleedruimte(en), toiletvoorzieningen, EHBO ruimte 
- zorgen voor vlag, vlaggestok en vlaginstructie 
- zorgen voor voldoende voorraad uit te delen flyers, programmaboekjes, 

posters 
      -     plaatsen en opruimen van de gehuurde stoelen (heren) 
      -     opmaken stoeltoewijzinglijst voor genodigden, invaliden en bejaarden 
      -     aanbrengen decoraties en decoropbouw (dames)  

- in ontvangst nemen bloemenkranzen en bloemstukken (dames) 
- genodigden naar gereserveerde stoel(en) begeleiden (dames) 
- invaliden (met of zonder rolstoel,rollator) naar hun gereserveerde stoel(en) 

begeleiden) 
      -     zorgen voor aparte plek voor rolstoelen, rollators 

- opbouw- en afbouw podium(inclusief decoraties) geluidsinstallatie (heren) 
      -     uitdelen snacks aan bezoekers (dames)  
      -     de afvalverwerking (gezamenlijk) 
      -     zorgen voor een voldoende aantal standaards t.b.v. de kransleggingen 
  ( via Amerikaanse begraafplaats Margraten Dhr. Delahaye/ 043 4581208) 
      -     zorgen voor de aanwezigheid van een EHBO/BHV post en ruimte 
      -     nà iedere uitgevoerde activiteit, controlecheck uitvoeren op juistheid,  
            volledigheid en tijdigheid 
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Ad 4 – Programma Herdenkingsdag 
 

13.00 uur : Binnenkomst genodigden en overige bezoekers  
 
-  De genodigden worden door de hostesses ontvangen en naar de voor hun  
   op naam gereserveerde stoel(en) geleid. 
 
-  de overige bejaarde- of gehandicapte bezoekers, worden (voor zover mogelijk) 
   naar een voor hun gereserveerde stoel begeleid. 

                     
-  de door meegebrachte kranzen worden door de hiertoe aangewezen  
   vrijwillger(s) naar de daartoe bestemde plek gebracht, waarnaar deze bij de 
   kranslegging weer kuunen worden opgepakt. 
 
-  de ceremoniemeester wordt door de hostesses geïnformeerd, van wie welke  
   krans is. 

                    
 

14.00 uur :  Woord van welkom door de ceremoniemeester                   
 

14.10 uur  :  Toespraak Voorzitter Waringin 
 

14.20 uur  :  Toespraak Burgemeester van de gemeente Heerlen of diens  
                   vertegenwoordiger 
 

14.30 uur  :  1e muzikaal intermezzo  
    
 

 14.40 uur :  Toespraak  
 

 
14.50 uur :  Voordracht  
                         
15.00 uur :  Themalezing 
      
15.10 uur :  2e muzikaal intermezzo  
      
 
15.20 uur  :   Vlaghijsing 

                    - de vlaghijsers begeven zich naar de vlaggemast. 
                    - de Nederlandse vlag wordt gehesen 

               - verzoek van de ceremoniemeester om één minuut stilte in  
                      acht te willen nemen en om te gaan staan 

    - muzikale uitvoering WILHELMUS   
      - het Wilhelmus mag uiteraard door de aanwezigen worden 
        meegezongen (voor tekst zie programmaboekje) 
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15.30 uur :   Kranslegging  
De ceremoniemeester maakt aan de aanwezigen kenbaar dat  
het moment van de kranslegging is aangebroken en vermeldt 

                         bij iedere krans de naam van de desbetreffende. 
 

                         De kranslegging geschiedt conform de volgende volgorde ; 
1)   Bestuur Waringin 
2) de plaatselijke autoriteiten en overige (overheid)instanties 
3) de stichtingen,verenigingen, afvaardigingen van diverse 

kumpulans  
4) de overige aanwezigen. 

 
Door de aangewezen vrijwilligers, worden deze naar de plek      
geleid, waar de kranzenstandaards zijn geplaatst. 
 
Tijdens de kranslegging muziekstuk 
 

15.45 uur : Dankwoord van de ceremoniemeester 
 
15.50 uur : Bloemendefilé 
                       De ceremoniemeester nodigt iedereen die bloemen wil neerleggen 
    hiertoe uit en zorgt ervoor dat het defile een ordelijk verloop heeft. 
 
16.00 uur : Einde herdenkingsplechtigheid 
. 
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5.0. Interne Evaluatie 
 

- was de aanlooptijd voldoende ? 
- kon de voorbereiding op alle punten zorgvuldig plaatsvinden of was er 

op een bepaald moment te veel haast geboden ? 
- was de samenstelling van de werkgroepen goed ? 
- was de taakverdeling tijdens de voorbereiding goed ? 
- was de taakverdeling tijdens de opbouw en uitvoering goed ? 
- wat kan de volgende keer efficiënter of beter ? 
- wat voor soort “denker” of “doener” wordt wellicht nog gemist ? 
- hoe verliep de tussentijdse communicatie en terugkoppeling ? 
- hoe verliep het uitnodigingstraject ? 
- was de interne samenwerking goed om tot het juiste bestand van genodigden 

te komen ? 
- hoeveel bezoekers waren er op de herdenkingsplechtigheid ? 
- was dit meer of minder dan verwacht ? 
- was het draaiboek volledig en duidelijk ?  
- wat zou beter kunnen ? 
- op welk moment zijn fouten gemaakt of zaken vergeten ? 
- zouden we achteraf bepaalde punten anders in het draaiboek hebben 

opgenomen ? 
- wat vonden de leden van de werkgroepen zelf van het geheel ? 
- zouden wij de volgende keer van dezelfde bedrijven c.q. leveranciers gebruik 

maken, of was de samenwerking niet voor herhaling vatbaar ? 
- verantwoording  afleggen (inhoudelijk en financieel) 
- deelnemers, vrijwiligers, leveranciers, sponsoren en andere betrokkenen 

bedanken 
 
 
   5.0.1. Externe evaluatie (graadmeters) 
 

- de mate waarin de resultaten gevoelsmatig aan de omschrijving van de 
doelstelling voldoen 

- de daadwerkelijke opkomst ten opzichte van het verwachte aantal bezoekers 
- de reacties van de bezoekers tijdens de herdenkingsplechtigheid 
- de reacties na de herdenkingsplechtigheid (= bedankjes per telefoon, 

bedankbrieven, mailberichten 
- de mate waarin en de wijze waarop er in de media aandacht werd besteed  

aan de herdenkingsplechtigheid 
- de sfeer tijdens de herdenkingsplechtigheid 
- de mate waarin alles organisatorisch vlot en vloeiend verliep 

                                     
 
 


