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Algemeen
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting De Moezeköttel.
Op 31 oktober 2014 werd in Megchelen de Stichting De Moezeköttel opgericht met een notariële
Akte van Oprichting. De stichting is opgericht om aandacht en verbetering te bereiken voor ons cultureel erfgoed door de noodwoningen, de kleinste in zijn soort, te behouden en te restaureren. De
Stichting is gevestigd in Gemeente Oude IJsselstreek Asbroek 2a 7078 AE Megchelen.

Algemene gegevens
Naam
: Stichting de Moezeköttel:
Vestigingsadres
: Asbroek 2a, 7078 AE Megchelen Gemeente Oude IJsselstreek
RSIN/fiscaal nummer
: 854494662
Email adres
: info@moezekottel.nl
Kamer van Koophandel : 61802360
Gegevens Bank
: RABO Bank, Bankrekening nummer: NL29RABO 0143 1384 56
Bestuurssamenstelling :
Voorzitter, GAJ Hettelaar,
Secretaris, G Elbertsen,
Penningmeester, HBM Tinnevelt,
Algemeen Bestuurslid, JW Lammers.
Beloningsbeleid beleidsbepalers:
Bestuursleden, beleidsbepalers en vrijwilligers doen hun werkzaamheden voor en door de Stichting
Moezeköttel vrijwillig zonder enige betaling of financiële tegemoetkoming.

Doelstelling
De Stichting “De Moezeköttel” heeft ten doel, de noodwoningen, de kleinste in zijn soort, in het dorp
Megchelen te restaureren en voor het nageslacht te behouden als herinnering aan (de gevolgen van)
de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw daarna, alsmede de noodwoningen zo authentiek mogelijk in te richten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Activiteiten.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het ontvangen van bezoekers, hen middels vrijwilligers op de hoogte brengen van het ontstaan van de noodwoningen, de bewonersgeschiedenis, alsmede aandacht te geven aan de
geschiedenis van de Tweede wereldoorlog en met name de bevrijdingsgeschiedenis van het
dorp Megchelen en de directe omgeving.
b. Grensoverschrijdend te werk gaan door te zoeken naar samenwerking met partners in Duitsland.
c. Het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes.
d. Het ontwikkelen van lespakketten voor de Nederlandse en Duitse jeugd.
e. Het inrichten van een bezoekersruimte in de vorm van een karloods.
f. Uitgifte bulletin “De Moezeköttel”.
g. Projectgroep Parashoot.
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h.
i.

Projectgroep “Opdat Wij Niet vergeten”, Uitgeven van een boek getiteld “Opdat Wij Niet
Vergeten”.
Project onthullen monument “Opdat Wij Niet Vergeten”.

De activiteiten rondom het herdenken zijn steeds intensiever en frequenter geworden. Het huidige
bestuur heeft door een proactieve houding en vernieuwingen het herdenken weer op een hoger plan
gebracht door een goede samenwerking met gemeentes, scholen, vrijwilligers en andere herdenkingscomités.
Zo werden en worden er fiets- en wandelroutes ontwikkeld. Deze fiets- en wandelroutes zullen worden opgenomen in de Liberation Route Europe (LRE) , de bevrijdingsroute van de stranden in Frankrijk tot aan Berlijn. Onderweg kan iedereen gebruik maken van de zogenaamde fluisterstenen
waarop het verhaal van de bevrijding van Nederland wordt aangehaald met lokale verhalen.
Door het actieve beleid en vooral het vernieuwende karakter hiervan heeft de stichting een brede
aandacht vergaard over de laatste jaren.
De Corona epidemie zorgde met zijn beperkingen er voor dat een aantal activiteiten geen doorgang
konden vinden in het kader van 75 jaar vrijheid. Echter, door de veelal landelijke omgeving konden
fiets- en wandeltochten, gemaakt en beschreven door vrijwilligers van de stichting, en weliswaar in
kleine groepen, toch doorgang vinden. Ook werden lespakketten gemaakt en worden door-ontwikkeld voor zowel de Nederlandse als Duitse jeugd in het kader van 75 jaar bevrijding
Uit contacten met gemeenten en overheid (scholen) merken wij steeds meer dat er aandacht besteed moet woorden aan educatie, over de geschiedenis van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding door de geallieerde strijdkrachten en de verworven vrijheid en scholen in de
Oude IJsselstreek zijn hier zeer bij betrokken zowel op basisschool niveau als ook op het voortgezet
onderwijs.
Dat wij in vrijheid leven is geen vanzelfsprekendheid. Een groot deel van de wereldbevolking kent
geen vrijheid. Ook in 2020 en 2021 heeft iedereen een beetje kunnen ervaren wat het is om in je vrijheid te worden beperkt. Veel mensen zijn ook nu nog op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Onze vrijheid is dus een groot goed dat we moeten koesteren en we moeten degenen die
hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, dankbaar zijn.
Dit is ook het uitgangspunt van een aantal gerelateerde en nog te realiseren activiteiten zoals:
a. Het maken van de Engelse ondertiteling van een aantal filmpjes over de luchtoorlog boven
Gendringen en Wisch, resulterend in een filmcyclus “Oorlog boven Gendringen” die wordt
getoond in het informatiecentrum van de Stichting De Moezeköttel.
b. Het maken en ‘up to date’ houden van lesprogramma’s voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
c. In samenspraak met de Stichting Kick, theatermaker Theo Soontiens en een vertoning aan de
cultuurcoördinatoren van het basis onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek werd het
project “Parashoot” ontwikkeld.
d. Het maken van fietsroutes langs de verschillende plaatsen waar vliegtuigen zijn neergestort
die opgenomen worden in de Liberation Route Europe (LRE).
e. De uitgifte voorbereiden van de 3e oplage van het Boek “Opdat Wij Niet vergeten”.
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f.

De realisatie en onthulling van een monument omtrent de geschiedenis van Gendringen en
Wisch, het huidige Oude IJsselstreek).

Kosten voor 2022.
Het monument “Opdat Wij Niet Vergeten”.
De projectgroep OWNV zal de activiteiten organiseren en begeleiden die er toe leiden dat het monument gebouwd wordt en wordt onthuld tijdens een waardige en respectvolle ceremonie in mei
2022.
Daarbij zullen ook vele familieleden, vertegenwoordigers van militaire onderdelen uit binnen en buitenland aanwezig zijn. Evenals Ambassadeurs en Militaire Attachés uit Geallieerde landen en Duitsland alsmede Duitse vertegenwoordigers uit de grensstreek. Inwoners van de Oude IJsselstreek, inwoners van het Duitse grensgebied kunnen en mogen, deel nemen aan de onthullingsceremonie in
het Wandel en Gedenkpark ’t Olde Kerkhof te Gendringen.
De omvang van het project maakt het noodzakelijk
om financiele middelen aan te boren om de begroting in evenwicht te krijgen Er is een grote behoefte
aan financiële steun. Om dit allemaal te kunnen realiseren dienen ook fondsen actief te worden aangeboord. Het huidige bestuur van de Moezeköttel
heeft een fondsenwervingsplan opgezet. Deze fondsenwerving gaat in het najaar van 2021 plaats uitgerold worden. Uitnodigingen worden verzonden naar
bedrijven, inwoners van Oude IJsselstreek, en instellingen in Nederland nauwe banden hebben met de
regio. Daarbij krijgen we de hulp van de gemeentelijk fondsenwerver die met een ondersteunende
brief van de burgemeester aan de slag kan gaan.

Inkomsten.
Het ontwerp en de onthulling van het monument brengt kosten met zich mee. Om al deze activiteiten te kunnen financieren of bekostigen worden de benodigde gelden verkregen door of aangevraagd bij:
a. Subsidies en donaties;
1. Subsidie Gemeente Oude IJsselstreek;
2. Subsidie Vfonds;
3. Subsidie Prins Bernard fonds
4. Subsidie De Roos Gesinkfonds
5. Subsidie Euregio.
6. Subsidie RABO Bank
b. Schenking, erfstelling en legaten;
1. Inkomsten verkoop Boek (OWNV)
c. Alle andere verkrijgingen en baten.
1. Benefiet avond.
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2. Duitse fondsen.
3. Photo tentoonstelling in de DRU (OVG)
4. Te organiseren plaatselijke activiteiten met als doel inkomsten te verwerven

Beschrijving diverse projecten
Korte beschrijving verschillende projecten uitgevoerd door de werkgroep “Opdat Wij Niet vergeten”

Project Parashoot: Opdat Wij Niet Vergeten
Projectgroep OWNV-onderdeel van de Stichting De Moezeköttel.
Op de plek van iedere crash zijn informatieborden verschenen waar beknopt het verhaal staat over
de gebeurtenissen op die plek. Ook te volgen via een QR-code die naar een filmpje met duiding op
YouTube leidt. De stichting De Moezeköttel heeft alle gemaakte filmpies beschikbaar gesteld aan het
onderwijs en is met de stichting Kick in overleg gegaan. Zo ontstond het project"Parashoot', {kickoude-ijsselstreek.nl) opgezet om de jeugd in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs te betrekken
bij het herinneren en waarderen van onze vrijheid.

Project Boek: Opdat Wij Niet Vergeten
Projectgroep OWNV onderdeel van de Stichting De Moezeköttel
Ter gelegenheid van de 75ste viering van de bevrijding in 2020 heeft de commissie een boek uitgegeven over de oorlogsgeschiedenis van Gendringen en Wisch, tegenwoordig deel uit makend van de
Gemeente Oude IJsselstreek. De inhoud bevat de oorlogsgeschiedenis van de Tweede wereldoorlog
in de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch.
Hierin staan veel niet eerder vertelde verhalen en gebeurtenissen. Het is rijk geïllustreerd met nieuwe en authentieke foto’s en bestaat uit drie delen.
Het eerste deel gaat over negen vliegtuigongelukken in
de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch. Negen
vliegtuigtypen (meestal bommenwerpers) in gebruik
door de Allied Air Forces stortten neer in dit gebied.
Het tweede deel gaat over Nederlanders die naar werkkampen in Duitsland werden gestuurd, als dwangarbeiders voor de O.T. (Organisatie Todt 1944 – 1945).
Het derde deel gaat over de Gemeente Gendringen en
Wisch (huidige Gemeente Oude Ijsselstreek) in de oorlog. Deze rubriek vertelt over gebeurtenissen tijdens of
vlak na de tweede wereldoorlog die plaatsvonden in de
voormalige gemeenten Gendringen en Wisch.

Project Monument: “Opdat Wij Niet Vergeten” (OWNV)
Projectgroep OWNV onderdeel van de Stichting De Moezeköttel
Een opdracht die Stichting De Moezeköttel geeft aan de projectgroep OWNV .
Er is volledige medewerking van de gemeente Oude IJsselstreek. Burgemeester Otwin van Dijk is erg
enthousiast en heeft zijn volledige medewerking toegezegd.
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Het Monument: “Opdat Wij Niet Vergeten “
Het Oorlogsmonument Gendringen staat op een betonnen fundering en bestaat uit een grote vierkante achtergrond (3 x 4 meter) van Cortenstaal van 10 mm dik die op een bijzondere manier is geperforeerd, zodat het oude stadscentrum van Gendringen in oorlogstijd is te zien met daar voor een
afbeelding van een Canadese soldaat en een Lancaster bommenwerper. Op de stalen bodemplaat
komt een tekst: Gendringen 1940 – 1945. Aan elke kant van het monument zijn 5 roestvrijstalen borden op sokkels gemonteerd. Daarop staan alle namen van slachtoffers, in totaal ruim 450, die tussen
1940 en 1945 hun leven gaven. Nederlandse soldaten uit de streek die zijn gesneuveld. Nederlanders
die stierven tijdens de oorlog en bevrijding. Geallieerde soldaten die werden gedood voor onze vrijheid. Vliegtuigbemanningen die neerstortten in het gebied en tenslotte ook Duitse soldaten die werden gedood en hier hun veldgraf vonden. Tekst op het grote bord: "Opdat Wij Niet Vergeten."
Doelstelling Onthulling Monument: Project “Opdat Wij Niet Vergeten, 2022 “ .
Doelstelling voor dit project is om op 6 mei 2022 dit oorlogsmonument te kunnen onthullen. Wellicht een of twee jaar later dan de bedoeling vanwege Corona.
Historische verhalen, actuele verhalen en herdenkingsplechtigheden scoren hoog. Mensen zijn zich
terdege bewust van het gevoel van vrijheid.
Zo'n 80 procent zegt zich niet genoeg te realiseren over hoe waardevol het is om vrij te zijn.
Zeker na onze ervaring met de COVID-crisis en
de beperkingen in gedachten. Ook het niet
doorgaan van zoveel herdenkingen in het
kroonjaar 2020 is nu de mooie taak om in te
halen en te laten zien dat:
We de mensen die hun leven gaven voor onze
vrijheid nooit zullen vergeten
PR & Toerisme PR en Media: “Opdat Wij Niet Vergeten “
De gemeente Oude IJsselstreek bestaat uit 24 kleinere dorpen en dorpskernen, en beslaat een groot
gebied in de Achterhoek. In het zuiden en westen grenst dit gebied over een grote lengte aan Duitsland (Noordrijn-Westfalen). Een groot gebied waarbij ook vele Duitse toeristen de regio bezoeken.
Om de onderlinge contacten goed te kunnen onderhouden was er behoefte aan een contactorgaan.
In 2009 is de stichting de Moezeköttel begonnen met het uitgeven van een contactblad. Ook op de
diverse media is de stichting en zijn activiteiten te volgen.
Communicatie
Goede Public Relations en het communicatieplan zijn van groot belang voor Stichting De Moezeköttel. De juiste wijze van communiceren is pure noodzaak en dient plaats te vinden binnen alle geledingen van de Stichting. Onze vereniging communiceert via contactblad, De Moezeköttel Bulletin, internetsite, nieuwsbrief, flyers, affiches en posters. Dat betekent dat we als stichting bewust zijn van de
reikwijdte van de communicatiemiddelen.
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Bevoegdheid tot communicatie
Binnen het stichting bestuur is niemand specifiek belast met PR of communicatie. Het gehele stichtingsbestuur is bevoegd om zowel intern als extern te communiceren. Daarnaast is ook de werkgroep Opdat Wij Niet vergeten bevoegd om te communiceren omtrent het project OWNV.
Ook de communicatieafdeling van de gemeente zal namens de werkgroep OWNV ingezet kunnen
worden tbv de communicatie extern. Het project zal landelijke bekendheid gaan krijgen. Er worden
op dit monument ook namen vermeld van Duitse militairen die in deze periode zijn gesneuveld. In
ieder geval zal dat dit project dan nog meer in de publiciteit trekken.
Domein naam
Inmiddels is het domein OWNV.nl (Opdat Wij Niet Vergeten) geclaimd, om daar gaande het
proces een website mee te bouwen die de ontwikkelingen van het monument volgt.
In al onze publicitaire uitingen, die een steeds belangrijker rol gaan spelen naar gelang de tijd vordert, zullen we al onze sponsoren ruim aandacht geven en bedanken.
Web site.
https://moezekottel.nl/geschiedenis-engels/
Facebook:
https://www.facebook.com/Restauratie-De-Moezek%C3%B6ttel-206553139501406/
Twitter:
Https://twitter.com/Noodwoning1946
Interne communicatie
Er is een duidelijk overlegstructuur vastgelegd in het communicatieplan, een goede verslaggeving en
archief wordt bijgehouden. Per geval wordt bekeken wie er namens de vereniging naar buiten communiceert. Dit wordt vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.
Huisstijl
Binnen de stichting wordt een huisstijl gebruikt. Ook een uniform gebruik van het logo op het briefpapier, clubblad, nieuwsbrieven, posters en flyers is gewaarborgd.
Het bestuur van
Stichting De Moezeköttel

Ben Tinnevelt.
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Bijlage: Het beheer en besteding van het vermogen van de stichting.
Als bijlage is opgenomen het financiële jaaroverzicht van Stichting De Moezekottel.
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