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Voorwoord van de voorzitter 

Met gepaste trots presenteren wij u het jaarverslag 2017 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 2017. 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.
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1. Bestuursverslag 

1.1 Over gebeurtenissen in de afgelopen periode 

The Citadel Memorial Europe Foundation, hierna te noemen CMEF, is een 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 2017 heeft de 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 klein tot groter, 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 stichting is in 2017 verder gegaan met het ontwikkelen van haar persoonlijke doelen. 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. Dit jaar heeft de 
CMEF haar researchwerkzaamheden voortgezet, voornamelijk via voorzitter Roger Long.  
Een van de hoogtepunten van het kalenderjaar 2017 op het gebied van theoretische research alsmede 
op het gebied van contact, educatie en bewustwording was wel het bezoek in maart 2017 van een 
delegatie Citadel-studenten, samen met hun docenten, aan de WOI-slagvelden van De Somme en de 
Meuse-Argonne in Frankrijk. Hier hebben zij de laatste eer bewezen aan hun schoolgenoten die het 
leven lieten op de Europese slagvelden. Daarnaast hebben zij zelf onderzoek gedaan naar deze gevallen 
helden met als theoretische basis het onderzoekswerk van Roger Long, voorzitter van de CMEF. Roger 
heeft in die rol een gedeelte van deze reis begeleid en de cadetten van de militaire academie van 
achtergrondinformatie voorzien. Daarnaast is er vanuit de CMEF op toegezien dat er voldoende kransen 
en bloemen beschikbaar waren om hiermee eer te bewijzen aan hen die vielen voor onze vrijheid.  Ook 
is tijdens deze reis de verbintenis tussen de huidige cadetten en docenten van The Citadel, de alumni en 
de overleden militairen versterkt. Dit door actieve participatie van alle hierboven genoemde groepen. 
Ook hier weer worden enkele van onze doelstellingen sterk benadrukt en gedeeltelijk gerealiseerd maar, 
wellicht nog belangrijker, in stand gehouden en versterkt. Een week na de reis met de Citadel-studenten 
bezocht Roger Long het Citadel-alumni weekend in Wiesbaden (Duitsland). In mei 2017 sprak Roger 
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Long op de Nederlandse tv (L1) over Citadel-cadet Tom Koopman en zijn bijzondere link met het graf van 
Citadel-man Edward Cherry op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Eind mei 2017 vierde 
voorzitter Roger Long zijn vijftigste verjaardag door het organiseren van een Memorial Citadel-fietstocht  
langs de Amerikaanse begraafplaatsen in  Margraten (Nederland) en Henri-Chapelle (België), waar 
uiteraard een bezoek werd gebracht aan de graven van de Citadel-mannen en bloemen en foto’s 
werden geplaatst. De dag werd afgesloten met een diner in Teuven onder aanwezigheid van het 
Nederlandse deel van het bestuur en een aantal Citadel-alumni.  In juni 2017 bezochten studenten van 
de Fontys Lerarenopleiding Sittard met Willem Kiggen en Maurice Heemels het namenmonument in 
Notre Dame de Llorette (Frankrijk) alwaar stilgestaan werd bij de naam van William Montague Nicholls 
die als Citadel-man sneuvelde in de slag bij Loos (1915). Daarop volgde een uitnodiging voor en bezoek 
aan de viering van ‘July 4th’ op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. In dezelfde maand juli 
ontmoette voorzitter Roger Long een van de Amerikaanse bestuursleden, Karen Schuler in Charleston 
(VS). In september bezocht secretaris Willem Kiggen de graven van de Citadel-mannen die op de 
Amerikaanse begraafplaats in Colville-sur-Mer zijn begraven en de plek nabij Pointe du Hoc waar 
luitenant Robert Brice sneuvelde. Roger Long bezocht in oktober de alumni-vergadering in Wiesbaden 
waar hij een presentatie verzorgde over de CMEF. In 2017 werden bovendien Citadel-fietstenu’s 
aangeschaft (voor eigen rekening) door de fietsende Citadel-bestuursleden. In 2017 was Roger Long 
intensief betrokken bij de voorbereiding van een reis die Citadel-studenten in 2018 zullen maken naar 
de Italiaanse WOII-slagvelden (Mark Clark-tour). Bestuursleden van de CMEF hebben in 2017 diverse 
monumenten bezocht die eenheden gedenken waarin Citadel-mannen gediend hebben. 
 
De stichting heeft in 2017 wederom veel werk  verzet op de website middels het publiceren van nieuwe 
onderzoeksresultaten. Ook hier zijn er weer diverse interne en externe artikelen verschenen.  
Roger Long heeft zich hierbij sterk ingezet voor de publicatie van nieuwe informatie op de website en 
Facebookpagina (o.a. vertaling artikel over Tom Koopman door Willem Kiggen, memorials voor Citadel-
mannen wier stoffelijke overschotten werden gerepatrieerd naar de Verenigde Staten, zeer regelmatig 
posten van remembrance-artikelen). 
 
Al met al kunnen we zeggen dat het afgelopen jaar 2017 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. 
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Graag willen we in het volgende jaar 2018 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, hiervoor zijn echter meer financiële middelen nodig in de vorm van 
sponsoren, donaties, subsidies of andere ondersteuning. Deze middelen willen we voornamelijk inzetten 
voor onderzoek, herdenkingsuitgaven, studiereizen, educatieve middelen en communicatie. Hiermee 
raken we de doelstellingen bewustwording, herdenking, educatie en gemeenschapsvorming direct.  
 
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.  
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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.  
 
De kleine stapjes die we sinds 2012 gezet hebben zijn uitgegroeid tot volwaardige passen van een steeds 
groter wordend project dat zijn schoonheid dankt aan de communicatie en saamhorigheid die bereikt 
werd en wordt door studenten, opleiders, geïnteresseerden en algemeen publiek steeds meer samen te 
binden en bewust te maken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze boodschap verdient het om nog 
meer aandacht te krijgen dan we tot nu toe bereikt hebben en daarvoor zijn uitwisselingen zoals we dit 
jaar tot stand hebben kunnen brengen met de cadetten onontbeerlijk. 
Hand in hand lopen we samen verder om de herinnering aan hen die ons steeds weer bewust maken 
van het gelukkige gegeven dat wij in vrijheid mogen leven, levend te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Jaarrekening 

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

2.1 Balans 

De balans van inkomsten en uitgaven van de Citadel Memorial Europe Foundation over hetjaar 2017 

ziet er als volgt uit. 

Beginbalans 2017: € 49,03 

Eindbalans 2017: € 14,12 

2.2 Toellchting op de balans 

lnkomsten: 

Donaties € 579,00 

Uitgaven: 

Administratieve I bankkosten € 130,55 

ICT-kosten € 465,85 

Onderzoek€ 17,51 

Herdenkingsuitgaven: € 0,00 

2.3 Donatles In natura 

De CMEF heeft in 2017 ontvangen aan 'donaties in natura': 

Onderzoek € 360,42 

Herdenkingsuitgaven: € 227,00 

3. Ondertekening 

Heythuysen, 15 januari 2018. 
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