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Beleidsplan stichting ´Vrienden van Ysselsteyn´ 2015 

 

Inleiding  

Honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog, 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog, Oorlog gisteren, 
vandaag en wat is morgen? Wanneer wordt ons mensen duidelijk dat oorlog geen oplossing biedt, 
nooit! 
 
Vredes-educatieve programma’s die beginnen op een oorlogsbegraafplaats waar 32.000 graven 
waarschuwen voor de gevolgen…… dat mag niet verloren gaan! 
 
De Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn, bijna 32.000 Duitse soldaten hebben in Ysselsteyn, op 

het licht golvend, 28 hectare groot terrein in het heide en veen landschap De Peel hun laatste 

rustplaats. De militaire begraafplaats werd door de Nederlandse Overheid aangelegd. 

Doorslaggevend was de wens van het Nederlands Ministerie van Defensie, de Duitse gesneuvelden 

op een grote begraafplaats hun laatste rustplaats te kunnen geven, om het behoorlijke onderhoud te 

kunnen garanderen. 

Op 15 oktober 1946 begonnen de herbegravingen door de Nederlandse Gravendienst. In Ysselsteyn 

rusten ook ongeveer 3000 soldaten, die nog in de laatste maanden van de oorlog (Hürtgenwald en 

Ardennenoffensief) door de Amerikaanse gravendienst naast het Amerikaans oorlogskerkhof 

Margraten (8301 Amerikaanse gesneuvelden) begraven werden. 1700 in het gebied om Arnhem 

gesneuvelde Duitsers werden eveneens naar Ysselsteyn overgebracht. In het voorste gedeelte van de 

militaire begraafplaats bevinden zich de graven van 85, uit Maastricht en verdere gemeenten 

overgebrachte gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog. In Rotterdam-Crooswijk, Weert en op 

Schiermonnikoog rusten ook Duitse militairen uit de eerste wereldoorlog.  

Vanaf 1950 heeft de Nederlandse Gravendienst, in een meerjarige arbeid, de graven van de 

onbekenden geopend en in nauwe samenwerking met de Volksbund en de Duitse Dienststelle in 

Berlijn 7330 doden geïdentificeerd.  

Vast met de geschiedenis van de begraafplaats verbonden is de Nederlandse kapitein Lodewijk 

Johannes Timmermans, die in opdracht van de Nederlandse regering van 1948 t/m 1976 als 

verantwoordelijke begraafplaatsbeheerder werkte. Na zijn dood is zijn as op de begraafplaats 

uitgestrooid en op de begraafplaats is ter nagedachtenis een klein monument geplaatst. 

Op 1 november 1976 heeft de Nederlandse regering de Duitse militaire begraafplaats overgedragen 

aan de Duitse regering en daarmee aan de zorg van de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. 

Van mei 1977 t/m oktober 1981 plaatsten soldaten van het Duitse leger nieuwe grafkruisen. In 

1982/1983 volgde de vernieuwing van de centrale gedenkplaats en de kameradengraven.  

De begraafplaats krijgt nu jaarlijks ongeveer 25.000 bezoekers. De medewerkers van de 

begraafplaats en het educatieve centrum kunnen u helpen bij het vinden van de graven of bij het 

beantwoorden van vragen. 

Vanaf de ingang loopt een 800 meter lange weg door de militaire begraafplaats. Het middelpunt 

vormt de centrale gedenkplaats met het hoge kruis. In de onmiddellijke nabijheid staat een carillon. 

Het werd op initiatief en met giften van familieleden van de gevallenen gebouwd. Ieder half uur 

klinkt een melodie. 

De begraafplaats kan niet met een blik worden overzien. Zodat bezoekers een bepaald graf snel 

kunnen vinden is het terrein in 116 vakken met 12 rijen van ieder 25 graven ingedeeld. De duizenden 

kruisen vragen om bezinning. 
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Op Volkstrauertag vindt ieder jaar een herdenkingsplechtigheid plaats die door de Duitse 

Ambassade, De Volksbund en Nederlandse partners georganiseerd en uitgevoerd wordt.  

De Volksbund biedt jongeren en geïnteresseerde groepen de mogelijkheid om de geschiedenis direct 

te beleven en heeft voor dit doel, bij de Duitse militaire begraafplaats, in de prachtige natuur van de 

Limburgse Peel, de educatieve groepsaccommodatie JOC Ysselsteyn opgericht. 

Het centrum is een onderdeel van de jeugdafdeling van de Duitse gravendienst . Het bevindt zich 

naast de 17 hectare grote Duitse militaire begraafplaats. Hier liggen 32.000 graven die de bezoeker 

laten ervaren, welk onheil oorlog kan aanrichten. 

Vanwege de mooie, beschutte, ligging en de vele educatieve en recreatieve mogelijkheden is het JOC 

een zeer geschikte locatie voor scholen, uitwisselingsprojecten, verenigingen, organisaties etc. 

De bezoekers ontmoeten het verleden en werkt gezamenlijk aan vredesprojecten. De 

projectdeelnemers hebben geleerd dat: VREDE niet per definitie een oorlogsvrije toestand 

is. Reflectie van het eigen gedrag duidelijkheid schept in de contacten met anderen. Een voor hen 

vreemde cultuur ergens anders heel normaal is. De eigen waarde en normen kunnen afwijken t.o.v. 

anderen. Educatie heel leuk kan zijn. 

De Duitse militaire begraafplaats van Nederland in Ysselsteyn is dus een onderdeel van de Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.. Een vereniging die als doel heeft, de Duitse oorlogsdoden, te 
bergen, begraven en de begraafplaatsen te onderhouden. De Volksbund krijgt zijn middelen uit 
contributie van haar leden, collectes en een bijdrage van de Duitse regering (ca. 20%). Deze middelen 
zijn voor het onderhoud van de graven en niet voor de educatieve activiteiten. De zorg dat het 
educatieve niet meer kan groeien of erger, zelfs niet kan blijven bestaan heeft ons tot oprichting van 
de stichting: “Vrienden van Ysselsteyn” doen besluiten. 
 

Statutaire doelstelling 

Doelstelling van stichting ´Vrienden van Ysselsteyn´ is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt 

(in hoofdlijnen) als volgt: 

De oorlogsbegraafplaats en het daarbij behorende internationaal, educatief ontmoetingscentrum  

( JOC ) in Ysselsteyn financieel en moreel te ondersteunen. 

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. 

 

Afwezigheid winstoogmerk 

De instelling beoogt geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden.  

 

Beschikken over het vermogen van de instelling 

Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen 

enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele persoon 

beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. 

Om onze doelstelling te realiseren is een bestuur opgericht bestaande uit: 
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Dagelijks bestuur: 

Mevr.  Tarcicia Voigt - voorzitter 
Dhr.   Sjoerd Ewals – secretaris 
Dhr. Karl-Heinz Voigt – penningmeester 
Dhr.  Jos Waals (oud burgemeester van gemeente Venray) 
Dhr.  Twan Jansen (oud wethouder van gemeente Venray) 
 
Het dagelijks bestuur is volgens de statuten gezamenlijk bevoegd 
 
Verdere bestuursleden: 
 
Dhr.  Otto Fricke 
Dhr.  Norbert Killewald 
Dhr.  Henk Lammen 
Mevr.  Ingrid Salters 
Mevr.  Sabine Protzer 
 
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris. De jaarrekening wordt opgesteld 
door de penningmeester.  Voor het controleren van de financiële stromen is een kascontrole 
commissie ingesteld met daarin twee leden die los staan van het bestuur. Elly van Dijck (oud raadslid 
en wethouder Gemeente Venray) en John Smits (eigenaar van een administratiekantoor met 
accountantsstudie).  
 

Beloningsbeleid 

Alle bestuursleden zetten zich in voor de stichting op basis van vrijwilligheid, zonder financiële 

vergoeding. Gemaakte kosten voor vergaderingen kunnen worden vergoed (mits niet bovenmatig). 

 

Te verrichten werkzaamheden van de instelling 

De stichting zal op verschillende wijzen de begraafplaats en het jongerenontmoetingscentrum gaan 

ondersteunen. Daarbij valt te denken aan kleine projecten, maar ook grotere zoals het bouwen van 

een nieuwe centrum bij de Duitse militaire begraafplaats. Dit project zal nu als eerste door de 

stichting worden aangepakt.  

De interesse in de oorlogen van de 20ste eeuw neemt 

toe en het JOC kan de vraag naar korte programma’s 

van een dagdeel niet meer nakomen zonder de 

verblijfsgasten te kort te doen. In het JOC worden 

jaarlijks 6.000 overnachtingen geboekt en de militaire 

begraafplaats heeft 25.000 geïnteresseerden en 

nabestaanden als bezoekers. Deze aantallen zijn  

stijgende. 

 

Op korte termijn is het daarom noodzakelijk om op 

educatief en informatief terrein een nieuw bezoekers en 

kenniscentrum te realiseren. De eerste plannen liggen 

op tafel en de kosten voor een voorstudie worden 

financieel gesteund door de provincie Limburg, provincie Brabant en de gemeente Venray.   
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Er wordt daarom op dit moment een haalbaarheidsonderzoek en de concrete uitwerking van de 

plannen voor de werving van de benodigde middelen opgezet (Architect en vergunningen).  

Het bezoekersgebouw van de begraafplaats zoals dat nu in gebruik is, is niet veel meer dan een 
toiletgebouw en een gastenboek met plattegrond van de begraafplaats. De bezoekers kunnen via 
boeken en de plattegrond informatie vinden over de grafligging.  
 
Het huidige jeugd ontmoetingscentrum bij de begraafplaats, kort genoemd het JOC, heeft een 
capaciteit van 93 slaapplaatsen en herbergt nu jaarlijks zo’n 6.000 overnachtingen. Een verblijf begint 
met een rondleiding over de begraafplaats en daarna volgt men een programma zoals, lezingen door 
ooggetuigen, een onderzoek naar de levens van de Duitse soldaten op de begraafplaats, een 
programma over kindsoldaten enz. Als de ruimte het toelaat worden er exposities, theaterproducties 
of lezingen aan het grote publiek aangeboden. Ook komen er 3.500 dag gasten naar het JOC en de 
begraafplaats voor een programma zoals een rondleiding al dan niet met een thematisch 
programma.  
De 25.000 individuele bezoekers, maar ook bussen met schoolklassen, die de begraafplaats jaarlijks 
ontvangt zonder dat zij zich hebben aangemeld, kunnen wij uit ruimte gebrek, helaas, geen aandacht 
schenken en de mogelijkheid om een educatief programma of een rondleiding over de begraafplaats 
te krijgen blijft voor hen onbekend. Hier stoot het JOC constant aan haar grenzen, de ruimtes zijn niet 
geschikt voor in- en externe groepen gelijktijdig. Het is duidelijk dat het aantal gasten kan groeien als 
de nodige ruimtes aanwezig zouden zijn. Zonder uitbreiding is er echter geen mogelijkheid meer om 
met het educatieve aanbod verder te laten groeien.  
Over een aantal jaren zal de directe nabestaande van de Tweede Wereldoorlog niet meer bestaan en 
zal de begraafplaats de rol van de ooggetuigen overnemen en steeds meer het toneel van een wel 
zeer bijzondere klaslokaal zijn. De individuele bezoeker vraagt om een plaats waar hij/zij zich kan 
informeren, waar de geschiedenis van de doden een plaats krijgt. De leraar vraagt om een les op 
locatie, studenten uit binnen en buitenland zoeken een leer- stageplaats. De interesse in de 
vaderlandse geschiedenis, maar niet minder in het Europa van toen en nu is groeiende. Om aan de 
diverse wensen te voldoen is er plaats nodig voor educatie, exposities en voor internationale 
ontmoetingen.  
Het nieuwe centrum is om verschillende redenen noodzakelijk en wenselijk, het zal ruimschoots ook 
bijdragen in de doelstelling van de Stichting Vrienden van Ysselsteyn en ook voor de toekomst: 
 

 Ruimte bieden aan het groeiende aantal bezoekers.  

 Activiteiten verder ontplooien.  

 Internationaal netwerk vergroten en onderhouden.  

 Het “andere” klaslokaal zijn.  
 
Door extra ruimtes te creëren zoals:  

 Receptie met bemande informatiebalie en leestafel voor de individuele bezoeker.  

 Mini museum en blijvende en wisselende exposities m.b.t. de begraafplaats  

 Werkruimte voor wetenschappelijk onderzoek aangaande de begraafplaats.  

 Studieruimte voor studenten, vrijwilligers, journalisten e.a.  

 Multifunctionele ruimte voor lezingen, tentoonstellingen en educatieve programma’s e.d.  

 Biblio-/Mediatheek  

 Kantoorruimtes voor begraafplaats beheer en educatieve dienst.  

 Vergaderruimtes  

 Toilettengroep  

 Voorraadruimte  
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Door verplaatsen van ruimtes kan in een van de bestaande ruimtes door aanpassingen het volgende 
gerealiseerd worden:  

 Logeerunit voor 2 vrijwilligers die ons werk gedurende een jaar ondersteunen.  

 Kantine en wasgelegenheid voor het personeel en de vrijwilligers.  

 Kantoor voorwerker hoveniers.  

 Aanpassing buitenaanzicht zodat het nieuwe en oude met elkaar in harmonie gebracht 
worden.  

 
Door verplaatsen van ruimtes kan eveneens in een bestaand gebouw het volgende gerealiseerd 
worden:  

 Wagenremise/garage  

 Werkplaats  

 Opslag gereedschap  
 

Door de hierboven genoemde uiteenzetting van de activiteiten in 2015 en in de toekomst draagt de 

stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.  

 

Werving en beheer van gelden 

De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van wervingsactiviteiten.  

De benodigde middelen worden door subsidieverstrekkers, donateurs en sponsoren bijeen gebracht. 

Hiervoor worden de nodige instanties benaderd en wervingscampagnes opgezet. 

De jaarlijkse vaste kosten zullen hierbij grotendeels gedekt worden door de contributies van de 

zogenaamde vrienden. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage om vriend te zijn van de stichting. Daar staat 

dan tegenover dat zij voor allerlei evenementen worden uitgenodigd en ze hebben jaarlijks recht op 

een rondleiding over de begraafplaats en de jaarlijkse vriendendag. Deze vrienden zijn dus allerlei 

mensen die de begraafplaats en het JOC een warm hart toedragen en het belang van deze plaats 

inzien en ondersteunen.  

Ook zal de stichting jaarlijks enkele activiteiten organiseren om gelden in te zamelen. Zoals voor dit 

jaar onder andere een VIP diner. 

Verdere incidentele bijdragen zullen gevraagd worden bij verschillende fondsen en overheden voor 

te realiseren projecten. Het komende grote project wat de stichting op zich heeft genomen is het 

realiseren van een nieuwe centrum bij de Duitse militaire begraafplaats. Daarvoor zullen grote 

fondsen zoals het V fonds om een bijdrage worden gevraagd. Maar ook de (Eu)regionale overheden, 

zoals, gemeente, provincie en Euregio. 

Het is te bedenken dat deze handelswijze ook voor andere of kleinere projecten gevolgd gaat 

worden. 

 

Vermogen van de instelling 

Het vermogen van de stichting wordt uitsluitend voor de doelstelling ingezet.  
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Uitgaven van de stichting 
 
De stichting streeft ernaar om zo min mogelijk geld uit te geven aan zaken die niet direct bijdragen 

tot de doelstelling van de stichting. De ANBI regelgeving geeft aan dat er limieten zijn aan de 

indirecte kosten. De stichting houdt zich aan deze regelgeving. Alle rente, opbrengsten, schenkingen 

(slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving), uitgaven en kosten van de stichting worden in 

beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. 

 

Publicatie 

Om te voldoen aan haar publicatieplicht zal de stichting al haar projecten en publicaties bekend 

maken door middel van de website: www.vriendenvanysselsteyn.nl  

http://www.vriendenvanysselsteyn.nl/

