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ANBI (algemeen nut beogende instelling) 

 

Op deze pagina’s vindt u de toelichting op de voorwaarden die verplicht vermeld dienen te 

worden op de website van ANBI-instellingen. 

 

Algemeen nut beogende instelling: Stichting Oorlogsgravencomité Sittard 

 

RSIN/fiscaal nummer: 816277151 

 

Contactgegevens: 

Stichting Oorlogsgravencomité Sittard 

Christian Kisselsstraat 3 

6131 BV  Sittard 

info@stichting-ocs.nl 

 

Beschrijving van de doelstelling: 

In Sittard zijn 259 militairen uit het Brits Gemenebest begraven. Stichting Oorlogsgraven 

Comité Sittard houdt de herinnering aan deze gesneuvelde Engelse militairen levend sinds 23 

april 1946. De huidige stichting was tot en met 1969 bekend als het Regionale Comité Sittard, 

vanaf 1969 als Oorlogsgravencomité sinds 1998 als Stichting Oorlogsgravencomité Sittard. 

 

Jaarlijks wordt op de 2e zondag in november herdacht dat wij in nu in vrijheid leven, dankzij 

het ultieme offer dat werd gebracht, het geven van je leven voor onze huidige vrede en 

vrijheid. Op deze zondag “Remembrance Sunday” of in de volksmond Klaproosdag genoemd 

herdenken wij de gevallenen met een Remembrance Service, een drievoudige oecumenische 

dienst -Anglicaans, Rooms-Katholiek en Protestants- met muzikale bijdragen door de jaren 

heen van zowel de Sittardse harmonieën als de Sittardse koren. Na de kerkdienst is de 

kranslegging op het Engels kerkhof, in stadsdeel Ophoven. 

 

De oorlog herdenken, betekent dat we ons realiseren dat wij in vrijheid leven, dankzij het 

ultieme offer dat werd gebracht, het geven van je leven voor onze huidige vrede en vrijheid. 

Herdenken is een fakkel om door te geven, zodat wordt verzekerd en verankerd dat de 

opofferingen in het verleden gebracht niet zinloos zijn geweest. 

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: 

Stichting Oorlogsgravencomité Sittard is een vrijwilligersorganisatie, die als haar taak heeft 

de fakkel van herdenken door te geven, zodat wordt verzekerd en verankerd dat de 

opofferingen in het verleden gebracht niet zinloos zijn geweest. Voor het herdenken in de 21e 

eeuw is de stichting op zoek naar additionele nieuwe vormen waarbinnen herdenken en het 

beleven van onze vrijheid voor jongeren en jong adolescenten een herkenbare vorm krijgen. 
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In een ketenbenadering vanaf het basisonderwijs tot en met het hbo-onderwijs probeert de 

stichting op een interactieve manier de doelgroep in aanraking te laten komen met herdenken 

en zich daarbij de vraag te stellen “welke rol kunnen we zelf spelen als het gaat om onze 

vrijheid te koesteren?”  

 

Bestuurssamenstelling 

Mevrouw G.L. Versteegh-Weijers   Voorzitter 

De heer P.H.F. Werdens    Secretaris 

Mevrouw K.H.P.M. van Heeswijk-Buijsen  Penningmeester 

Mevrouw A.M.G. Linssen-Deutschman  Lid 

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur van de Stichting Oorlogsgravencomité Sittard bestaat enkel uit vrijwilligers. De 

bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden, zij hebben enkel 

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs 

gemaakte kosten. 

 

Activiteiten 2020 

Vanwege de corona restricties hebben een groot aantal activiteiten geen doorgang kunnen 

vinden of hebben deze op zeer kleine schaal plaatsgevonden. 

- 4 mei: kranslegging t.g.v. Dodenherdenking 

- 8 september: eerste geschiedenisles t.b.v. Kindcentrum Sittard 

- 18 september: uitreiking eerste adoptie certificaat 

- 18 september: Kick-off expositie Known unto God 

- 23 september: Aftrap ‘Een gezicht voor onze bevrijders’ i.s.m. Graaf Huyn College - 

Technasium 

- 7 november: Klaproosherdenking op de Algemene Begraafplaats Sittard bij de 20 Britse 

militaire graven en bezoek aan graven verzet-strijders. Aansluitend bezoek aan de Britse 

militaire graven in Grevenbicht en in Born. Dit heeft vanwege de corona restricties in zeer 

klein comité plaatsgevonden. 

- 8 november: Klaproosherdenking met oecumenische dienst in de dekenale kerk St. Petrus 

waarbij, vanwege de corona restricties, slecht een klein aantal genodigden aanwezig 

waren waaronder de commissaris van de koning, de burgemeester een enkele militairen 

van NATO JFC Brunssum. De kranslegging en receptie hebben in georganiseerde vorm 

niet plaats gevonden 

- 24 december: deelname aan de Lichtjesavond op het War Cemetery te Sittard-Ophoven. 
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Financiële verantwoording 2020 
 
Inkomsten: 

Subsidie Gemeente Sittard-Geleen              € 1.152,00 
 Donaties en eenmalige giften 2020               € 1.593,00  
 Donaties i.v.m. adoptie CWGC graven te Sittard             € 2.595,00  
  
       Totaal inkomsten                   € 5.340,00 
Uitgaven: 
 Klaproosweekend 2020 
 
 Zondag Oecumenische viering en muziek              €    748,00 
   
 Bloemstukken en kransen herdenkingen 4 mei, zaterdag 
 8 en zondag 9 november (Klaproos) te Born, Grevenbicht  

 en Sittard                            €    486,00   

 
 Vervoer                             €    100,00 
  
 Beheerskosten stichting 
 Kantoorkosten, bankkosten, telefoonkosten, porto,  

aanpassen website                              €     815,00 
                
                Representatiekosten                        €       50,00 
 
       Totaal uitgaven   € 2.199,00 
 
Resultaat 2020                positief        € 3.141,00 
 
I.v.m. de binnen- en buitenlandse COVID-restricties was het in 2020 niet mogelijk om familieleden van 
gesneuvelden uit het Verenigd Koninkrijk te ontvangen, en evenmin om de gebruikelijke groots 
opgezette Klaproosherdenking voor de gemeenschap van Sittard alsook daarbuiten te organiseren.  
 
Het positieve resultaat over 2020 – mede ontstaan door te starten met de adoptie van de graven - ter 
hoogte van € 3.141,00 gaat ten gunste van de beperkte reserves en is als zodanig opgenomen op de 
beginbalans van 2021.  
 
In dit overzicht zijn de kosten die door derden worden gedragen buiten beschouwing gelaten. 
 
Het comité heeft naast deze inkomsten en uitgaven ook nog 2 extra projecten in 2020 opgestart die 
van geoormerkte financiering zijn voorzien. 
 
Het betreft de volgende projecten: 

- De expositie “Known unto God”, kick-off 18 september 2020 in de etalages van het 
winkelpand van Neer Eyckeler aan de Limbrichterstraat alsook in de winkelruimtes aan de 
Ligne; 

- Educatieve ketenbenadering van het doorgeven van de fakkel “Vrijheid en Herdenken” aan de 
basisscholen.  
 

De stichting werft niet actief geld of goederen onder derden. 
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