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Voorwoord van de voorzitter 

Met gepaste trots presenteren wij u het verjaarverslag 2014 van de Citadel Memorial Europe 
Foundation. Wij trachten u hierin een beeld te geven van onze doelstellingen, activiteiten en financiële 
gezondheid in het afgelopen jaar 2014. Wij wensen u veel leesplezier toe. Mochten er tijdens het lezen 
van dit verslag vragen gerezen zijn, dan kunt u die natuurlijk richten aan het bestuur van de stichting.  
 
Met de hoogste achting, 
 

Roger D. Long, 
Voorzitter Citadel Memorial Europe Foundation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Bestuursverslag 

1.1 Over gebeurtenissen in de afgelopen periode 

The Citadel Memorial Europe Foundation, hierna te noemen CMEF, is een jonge organisatie die sinds 
2012 bezig is met haar activiteiten en die sinds 2013 een formeler karakter gekregen heeft in de vorm 
van een officiele status als stichting (zie notariële acte).  De doelstellingen van de CMEF zijn  als volgt: 
- de ‘Citadel Mannen’ die in Europa of Noord-Afrika zijn gestorven in dienst van de Verenigde Staten en 
hun bondgenoten in herinnering brengen en houden; 
 - onderzoek doen naar deze mannen, gegevens over hen te verzamelen en hun verhaal, met nadruk op 
hun tijd bij The Citadel, te delen met derden en bovendien 'een gezicht geven' aan de namen gegraveerd 
in marmer; 
- de bewustwording van en kennis over hen in de Citadelgemeenschap vergroten;  
- anderen bewust maken van de band tussen de herdachte mannen en The Citadel; 
- mensen die de graven of namen van Citadelmannen verzorgen en/of informatie over hen verzamelen 
met elkaar in contact brengen en hen ondersteunen; 
- een bron van informatie zijn voor Citadelalumni, cadetten, studenten, docenten, familie en vrienden 
die in Europa wonen of daar op bezoek zijn vanuit het buitenland. 

In het afgelopen jaar heeft het CMEF haar uiterste best gedaan om aan deze doelstellingen te voldoen. 
De activiteiten van de stichting hebben dan ook met name hierop betrekking gehad en waren dit jaar 
ook zeer uiteenlopend. Van zeer klein tot erg groot, van fysiek tot digitaal en van nationaal tot 
internationaal. Op alle mogelijke vlakken hebben de leden en vrienden van de stichting zichzelf volledig 
ingezet om met elkaar zo goed mogelijk aan de doelstellingen te voldoen. 

De basis van de CMEF ligt bij het vele werk dat gestoken is in het onderzoekswerk om een concreet 
beeld te krijgen van de studenten van The Citadel die hun leven verloren in de strijd voor onze vrijheid. 
Voorzitter Roger Long en bestuurslid Steven Smith hebben hun kennisregisters naast elkaar gelegd en 
hebben hun persoonlijke research gebruikt als springplank om verder te gaan met het completeren van 
de lijst van gevallenen. Deze lijst en de informatie die daaraan gekoppeld was vormt het uitgangspunt 
voor de doelstellingen die geformuleerd zijn voor de CMEF. Ook vormen ze de basis voor de activiteiten 
van de stichting.  
 
De belangrijkste activiteit van het afgelopen jaar stond met name in het teken van het creëren van 
maatschappelijke bekendheid en betrokkenheid. Dit heeft de CMEF voornamelijk proberen te 
verwezelijken door gebruik te maken van digitale middelen en sociale media. Via Facebook werden bijna 
dagelijks herdenkingsposts verspreid met als onderwerp het levensverhaal van een van de gesneuvelde 
studenten van The Citadel. Deze berichten werden in de Engelse taal opgesteld om op die wijze zoveel 
mogelijk mensen te bereiken. Het was dan ook een heugelijk moment toen op 11 december 2014 de 
mijlpaal van 500 paginavolgers werd bereikt. Via de Facebookpagina zijn er ook contacten ontstaan met 
de plaatselijke pers om op die manier nog meer bekendheid te genereren. Deze groei van belangstelling 
was met name te danken aan het gegeven dat er een artikel over “The class that never was” vertaald en 
gepubliceerd is in het Engels, Nederlands, Duits, Frans en Italiaans. Dit was voor het CMEF een 



belangrijke gebeurtenis omdat dit voor ons een handreiking was naar onze buitenlandse vrienden en 
collega’s en om aandacht te schenken aan hen die in deze landen begraven liggen.  
 
Daarnaast is er vanaf het begin van het initiatief sprake geweest van een website 
(https://thecitadelmemorialeurope.files.wordpress.com) waarop alle bevindingen van de CMEF 
gepubliceerd werden om op die wijze een zo breed mogelijk, internationaal publiek aan te spreken.  
Op de website werden en worden dezelfde verslagen gepubliceerd als op de Facebookpagina, alsmede 
de links naar de Facebookpagina en vice versa waardoor er een directe link kon ontstaan naar de 
informatie op de website en op Facebook zodat de mensen die geïnteresseerd zijn geraakt in het werk 
van de stichting zowel met de stichting als met elkaar in contact konden komen. 

Verder heeft de CMEF zich sterk ingezet voor het in contact brengen met van familie, vrienden en 
geïnteresseerden van de mannen die door de stichting herdacht worden. Dit op alle mogelijke 
manieren, zowel digitaal als fysiek. Er zijn bijeenkomsten en vergaderingen geweest met leden en 
vrienden van de stichting, wederom zowel fysiek als digitaal via webmeetings, dit vanwege de grote 
afstand tussen de participanten (lees Nederland en Verenigde Staten van Amerika).  

Ook hebben er afgelopen jaar op initatief van de stichting diverse bezoeken aan 
herdenkingsbijeenkomsten plaatsgevonden, al dan niet georganiseerd door de stichting zelf. Tijdens 
deze bijeenkomsten was er ruimte om stil te staan bij de gevallenen van de Citadel die rusten op 
begraafplaatsen buiten de Verenigde Staten en hen te gedenken. Deze bijeenkomsten zijn ook 
aangegrepen als momenten om als stichting met vrienden en geïntereseerden in contact te komen, 
contacten te leggen en gelijktijdig te onderhouden en uit te bouwen. Daarnaast hebben de deelnemers 
aan deze bijeenkomsten de gelegenheid gehad met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud 
van deze herdenkingsdiensten.  

Op organisatorisch gebied heeft de CMEF ook niet stilgezeten. Er is een duidelijke structuur aangebracht 
binnen de stichting en er zijn taken verdeeld met betrekking tot de organisatie binnen de stichting.  
De formele taken zijn als volgt verdeeld: 
 

Voorzitter: Dhr. R. Long 
Vice-voorzitter: Dhr. M. Heemels 
Secretaris: Dhr. W. Kiggen 
Penningmeester: Dhr. H. Lamaker 
Bestuurslid: Dhr. S. Smith 
Bestuurslid: Dhr. S. Walsh 
Bestuurslid: Mevr. K. Shuler 
 

De leden van de stichting hebben op regelmatige basis overleg gehad met elkaar over de uitwerking van 
de doelstellingen van de CMEF en over nieuwe ideëen en initiatieven voor de stichting.  

https://thecitadelmemorialeurope.files.wordpress.com/


Tot slot heeft de CMEF in het jaar 2014 flinke stappen gemaakt op het gebied van het uitbouwen van 
haar educatieve poot. Er werden in dit jaar contacten gelegd met de Fontys Lerarenopleiding Sittard, 
opleiding geschiedenis om studenten actief te betrekken bij het werk van de stichting. Een student 
kreeg via de CMEF een afstudeeropdracht om op die manier zijn bevoegdheid als geschiedenisdocent te 
behalen. Hij heeft dit gedaan door onderzoek te doen naar enkele van de gevallenen van The Citadel en 
dit vervolgens te verwerken in educatief materiaal dat vervolgens gebruikt is voor zijn afstuderen en 
informatie-input voor de website en de Facebookpagina van de CMEF. Er zijn al plannen gemaakt om 
ook voor het komende jaar studenten actief te betrekken bij het werk van de stichting en studenten op 
deze wijze een kans te geven om het verhaal van de gevallenen en de doelstellingen van de stichting te 
vertalen in didactisch materiaal zodat ook het onderwijs kan profiteren van het werk van de CMEF.  

Al met al kunnen we zeggen dat het afgelopen jaar een zeer bedrijvig jaar is geweest voor de Citadel 
Memorial Europe Foundation. Een jaar waarin we veel gerealiseerd hebben en waarin de stichting als 
geheel een flinke groei heeft doorgemaakt. Dit zowel op het gebied van informatieverschaffing en het 
creëren van bekendheid als op het gebied van leermomenten voor de stichting zelf.       

1.2 De positie van de stichting aan het einde van de verslagperiode 

Hierboven heeft u hopelijk een goed beeld gekregen van de werkzaamheden van de CMEF. De 
activiteiten van de afgelopen periode hebben geleid tot de positie waarin de stichting op dit moment 
verkeert. Een positie die tot stand gekomen is door leermomenten, enthousiaste initiatieven en heldere 
doelstellingen. Sommige van deze momenten lagen in de lijn van verwachtingen, andere werden 
verwelkomd als prettige verrassingen en perfecte aanvullingen voor het werk van de stichting. 
 
Graag willen we in het volgende jaar actief aan de slag gaan met de kansen die ons geboden worden 
door geïnteresseerden uit onze omgeving alsmede met onze eigen doelstellingen. We willen de 
contacten die we het afgelopen hebben opgedaan warm houden en willen hen nog meer betrekken bij 
de stichting door middel van voortdurende informatieverschaffing en mogelijkheid tot deelname aan 
diverse activiteiten. 
 
Ook willen we als stichting graag meer gaan doen met de contacten die ons geboden zijn vanuit het 
onderwijs, daarom willen we in de nabije toekomst nog meer gebruik van maken van studenten 
geschiedenis en leraren in opleiding om onze boodschap nog verder te kunnen verspreiden zodat zij die 
gevallen zijn voor onze vrijheid niet vergeten worden en dat hun verhalen een bron van inspiratie en les 
kunnen zijn voor toekomstige generaties.  
 
De rijkdom van de stichting zit hem daarom ook niet zozeer in het financiële aspect, maar des te meer in 
het sociale aspect. De informatie die in de afgelopen periode verzameld en gepubliceerd is en de 
contacten die zijn opgedaan zijn in diverse opzichten zoveel waardevoller dan de financiële situatie van 
de stichting. Met deze gedachte in ons achterhoofd zien we het komende jaar daarom ook erg 
rooskleurig, inspirerend en met bezinning voor dat wat voor ons belangrijk is tegemoet.  

 



1.3 De visie van het bestuur op de nabije toekomst 

Zonder al te veel in herhaling te willen vallen moet allereerst vermeld worden dat de CMEF zeer 
dankbaar is voor alles wat we in het afgelopen jaar hebben mogen doen voor hen die we gedenken, 
voor hen die achterbleven en voor hen die meer wilden weten. We willen daarom ook vooropstellen dat 
we langs deze weg verder zullen gaan omdat we op deze wijze steeds meer van onze doelstellingen 
realiseren. 

We willen ons in de nabije toekomst graag nog meer gaan richten op het betrekken van het onderwijs 
bij onze doelstellingen en dit zowel nationaal als internationaal. Gezien het gegeven dat we voormalig 
studenten van The Citadel herdenken zou het niet meer dan logisch zijn om de huidige studenten hier 
ook meer bij te gaan betrekken. Uitwisselingen en verdere internationalisering staan hoog op het 
prioriteitenlijstje van de CMEF.  
 
Gezien de groeiende populariteit en interesse in onze multimediale kanalen willen we ons ook daar 
meer op gaan toeleggen zodat de communicatie en informatiebeschaffing door middel van de website 
en de Facebookpagina professioneler en effectiever wordt. Dit om een van onze kerndoelstellingen nog 
verder te onderstrepen en uiteen te zetten. Hiervoor zal contact gezocht worden met een professionele 
websiteontwikkelaar en willen we op zoek gaan naar duidelijkere en effectievere webhosting.  
 
Tot slot willen we vooral niet voorbij gaan aan hen waarvoor we dit allemaal doen. Daarom blijven onze 
doelstellingen natuurlijk prioriteit nummer een. Alle initiatieven die we kunnen koppelen aan deze 
doelstellingen zijn daarom ook nog steeds van harte welkom en op die manier willen we proberen onze 
bekendheid nog verder te vergroten en ons bericht van herinnering en herdenking nog meer kracht bij 
te zetten. Wat vorig jaar begon als kruipen begint nu steeds meer op lopen te lijken en ondanks dat de 
stappen die gezet zijn slechts klein waren, waren het stappen in de juiste richting. The Citadel Memorial 
Europe Foundation kijkt naar de kansen in de toekomst om het verleden niet te vergeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Jaarrekening 

Hieronder vindt u het financiële jaaroverzicht van de Citadel Memorial Europe Foundation. 

2.1 Balans 

De balans van inkomsten en uitgaven van de Citadel Memorial Europe Foundation over het jaar 2014 
ziet er als volgt uit. 
Beginbalans 2014: € 200,08 
Eindbalans 2014: € 2,55  

2.2 Toelichting op de balans 

Inkomsten: 

Donaties €100,00. 

Uitgaven: 

 Administratieve kosten €96,88 

 ICT-kosten €200,65 

 

2.3 Donaties in natura  

De CMEF heeft in 2014 ontvangen aan ‘donaties in natura’:  

Herdenkingsactiviteiten €167,00 

Onderzoek €204,48 

 

3. Ondertekening 

Heythuysen, 28 december 2015. 

 

 

 

Roger D. Long, voorzitter    Maurice Heemels, vice-voorzitter 
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