
Basiswaarden 
Respect, Herinnering, Studie 
 

Visie 
Een duurzaam en levend gedenkteken,   
gebaseerd op het principe van 
gemeenschap, familie en The Citadel. 
 

Missie 
The Citadel Memorial Europe Foundation is 
in het leven geroepen om op een 
respectvolle wijze de Citadelmannen te eren 
en herdenken die zijn gestorven in Europa en 
Noord-Afrika terwijl ze hun land en zijn 
bondgenoten dienden. 
 

Doelgroep 
De Citadelmannen die vochten en 
sneuvelden in Europa en Noord-Afrika. 

 
 

Strategie 
1. Het delen van het verhaal van elke 

Citadelman, het geven van een gezicht 
aan elke naam en het plaatsen van zijn 
dienst en offer tegen de achtergrond 
van zijn tijd op De Citadel  en de 
geschiedenis van de school. 
 

2. Het ondersteunen van en, indien nodig,  
mee helpen maken van 
onderzoeksprogramma’s die studenten 
en opleiders van De Citadel en uit 
Europa  met de Citadelmannen 
verbinden. 
 

3. Het totstandbrengen van een netwerk 
van toegewijde en betrokken 
ondersteuners en vrijwilligers, mensen 
op wie we kunnen vertrouwen dat ze 
ons zullen helpen onze korte 
termijndoelen te verwezenlijken en ons 
werk zullen voortzetten na ons vertrek of 
onze dood. 

Het delen van hun verhalen 
Het onderzoeken,  verzamelen en opschrijven 
van hun verhalen met bijzondere aandacht voor 
hun tijd op De Citadel. 
• 1ste fase: de Citadelmannen die begraven 

zijn en herinnerd worden in Europa en 
Noord-Afrika. 

• 2de fase: de Citadelmannen wier lichamen 
werden gerepatrieerd ter definitieve 
begraving in de V.S.  

  
Het toegankelijk maken van hun verhalen 

• Aanwezig zijn en blijven op het internet: 
• CMEF-website en -blog 
• Facebookpagina 

 
Het werven van fondsen en steun 

• Donaties 
• In geld 
• In natura 

• Vrijwilligersinzet 
• Onderzoek 
• Schrijven / communicatie 
• Contacten met families 
• Adoptie van graven en/of namen 

 
Het verschaffen van gelegenheden om te 

leren en te groeien 
• Het sponsoren van studenten- en 

faculteitsprojecten en studiebeurzen 
• Het ondersteunen van bezoeken aan 

slagvelden en begraafplaatsen. 
• Presentaties aan groepen van studenten. 
• Presentaties aan organisaties van 

adoptanten, lokale historische 
genootschappen, clubs van alumni, 
studentenorganisaties etc. 

 
Het ‘voeden’ van onze gemeenschap 

Contact maken met 
• Families  van de Citadelmannen 
• Adoptanten en organisaties van adoptanten 
• De besturen / beheerders van de ABMC- en 

CWGC- begraafplaatsen 
• Lokale scholen en onderwijsinstellingen 
• De Citadel Alumni Vereniging 
• De Citadel School of Humanities and Social 

Sciences 
• De Cadet History Club 

Financieel 
• # individuele sponsoren (donateurs, 

vrijwilligers) 
• Het dekken van de jaarlijkse operationele 

kosten, d.w.z. ‘quitte spelen’ . 
• Het creëren en  behouden van een 

bankreserve van minimaal 3 jaar.  
 
 

De mensen die we (be)dienen 
• % adoptanten met wie wij contact hebben 
• % nabestaanden met wie wij contact 

hebben 
• # Facebook “likes” 
• # bezoekers van de website 

 
 

Gegevens 
• Het verhaal van elke Citadelman 

gepubliceerd 
• Een complete In Memoriam-pagina voor 

elke Citadelman 
• Onderzoek naar elke Citadelman 
 
 

Competenties 
• Aantal en kwaliteit van 

scholingsmogelijkheden geboden aan 
studenten, leerlingen en faculteiten 

• Aantal gepubliceerde artikelen: 
• Blogs 
• Overige 

• Aantal bezoeken aan online memorial-
pagina’s 
 
 

Opmerking: 
• Het benutten van de resultaten uit 

eerdere jaren als uitgangspunt 
• Positieve trends van groter belang bij het 

stellen van doelen  
• Het vergelijken, waar mogelijk, met non-

profit organisaties 

1. Het voorbereiden van PR-materiaal 
zoals flyers, presentatie-dia’s, een video 
van 1 ½ minuut. Materiaal met als doel 
het wekken van belangstelling en het 
ondersteunen van de werving van 
fondsen en vrijwilligers. Duidelijkheid 
verschaffen over de doelen van de 
CMEF en het gebruik van de fondsen. 
 

2. Contact leggen met de Citadel’s School 
of Humanities and Social Sciences om 
de mogelijkheden te onderzoeken die 
haar bestaande onderwijsprogramma’s 
bieden om cadet(ten) naar Europa te 
laten komen met als doel – letterlijk – 
dichter bij de Citadelmannen en hun 
herdenking te komen middels 
bijvoorbeeld studiereizen, korte stages 
of onderzoeksprojecten. 
 

3. Contact leggen met de Citadel 
Foundation over de mogelijkheid 
sponsorbedragen  te ontvangen naar 
rato van deelnemers aan 
klassenreünies of het stichten van een  
speciaal ‘Europe Memorial Fund’. 
 

4. Contact leggen met  alle adoptanten via 
adoptantenorganisaties en historische 
genootschappen 
 

5. Contact leggen met de families  van alle 
Citadelmannen om: 

• hen te laten weten dat hun familielid niet 
vergeten is 

• hen te informeren over zijn In 
Memoriam-pagina en de CMEF 

• hen te vragen om te helpen bij het 
vertellen van het verhaal van hun 
Citadelman 
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