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Beleidsplan Stichting Canadian Liberators 
 

Beleidsplan periode: 2022-2025 
Kamer van Koophandel inschrijfnummer: 65747739 
Fiscaal nummer: 8562.42.822 
 
Inleiding 
 
De aanleiding voor het oprichten van de Stichting Canadian Liberators is gelegen in het 
bezoek welke 18 oorlogsveteranen die betrokken zijn geweest bij de bevrijding van 
Nederland/ Friesland in 2015 hebben gebracht aan Friesland. Dit bezoek werd met name 
mogelijk gemaakt door de steun van de Provincie Friesland, de Gemeente Leeuwarden en 
andere Friese Gemeenten. 
 
Niet enkel de op leeftijd zijnde oorlogsveteranen maar ook een aantal van de familieleden 
en een drietal actieve militairen van het regiment dat Friesland heeft bevrijd in 1945 hebben 
in het kader van 70 jaar Vrijheid de Tweede Wereld Oorlog herdacht en de vrijheid gevierd. 
 
Vanuit dit bezoek is het belang onderkend om een structurele basis te leggen voor de 
contacten met deze oorlogsveteranen, hun families en de regimenten waarbij deze 
oorlogsveteranen hebben gediend. 
 
Oprichting Stichting Canadian Liberators 
 
De Stichting is opgericht bij notariële akte op 5 april 2016. De statutaire doelomschrijving 
van de Stichting luidt als volgt: 

“artikel 2  lid 1 De Stichting heeft ten doel het duurzaam onderhouden van de 
contacten tussen de Canadese veteranen, hun families en hun regimenten, alsmede 
het bevorderen van de bewustwording, in het bijzonder van jongeren in zowel Canada 
als Nederland/ Friesland van de belangrijke rol die de Canadese militairen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog hebben gespeeld bij de bevrijding van Nederland en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
artikel 2  lid 2 De Stichting heeft geen winstoogmerk.” 

 
Met deze doelstelling wil de Stichting het algemeen belang dienen. Voor zover er in de 
toekomst besloten zou worden tot een liquidatie van de Stichting zal een eventueel batig 
liquidatiesaldo toekomen aan een Stichting met een Anbi status die zo goed als mogelijk 
aansluit van de doelomschrijving van de Stichting. 
 
Bestuur 
 
De oprichters van de Stichting alsmede de huidige bestuurders zijn: 

- mr. M.D. Kalmijn, voorzitter 
- J.M. Pot, secretaris 
- Y.J. Westra, penningmeester 
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Voorgenomen feitelijke activiteiten 
 
De eerste activiteit bestaat uit het contact houden met de Canadese Veteranen en hun 
families. Dit vindt thans in hoofdzaak plaats middels het versturen en ontvangen van email 
berichten/ facebook berichten. 
 
De tweede activiteit bestaat uit het onderhouden van de website www.liberators.frl. Op 
deze website is onder het menu item Info en dan sub-item About 
(http://www.liberators.frl/website/index.php/contact/about ) de gegevens voor zover thans 
beschikbaar zijn te vinden in het kader van het aanvragen van de Anbi-status vermeld dienen 
te worden op de website. Verder zal op deze website informatie over de veteranen alsmede 
de georganiseerde en te organiseren activiteiten worden opgenomen. 
 
Het derde activiteit die thans met hoge prioriteit in werking is gezet is nu het nog kan het op 
film laten vastleggen van de verhalen van de 18 oorlogsveteranen. Daartoe zijn in Canada 
contacten met een professionele documentaire maakster die deel heeft uitgemaakt van de 
groep die in 2015 Nederland bezocht.  
 
De vierde activiteit bestaat uit het waar mogelijk vanuit Nederland ondersteunen van de 
Canadese documentaire maakster die bezig is om de funding in Canada te realiseren voor 
het maken van een documentaire over de rol van de Canadese militairen bij de bevrijding 
van Nederland/ Friesland en hoe door de Nederlandse/Friese bevolking tegen de Canadese 
bevrijders werd aangekeken. De activiteiten van de Stichting bestaan thans met name uit het 
verzorgen van ondersteunde brieven en mogelijk het vinden van Nederlanders/ friezen die 
uit eigen ervaring hun verhaal kunnen doen over de bevrijding door de Canadezen in 1945. 
 
De vijfde activiteit is om een scholenproject op te gaan zetten. Een familielid van een 
veteraan die in 2015 aanwezig was is actief in het onderwijs. Gekeken kan worden op welke 
wijze een Canadees / Nederlands onderwijs project kan worden opgezet. 
 
De zesde activiteit is om aandacht te besteden aan het overlijden van de Canadese 
Veteranen.  
 
De zevende activiteit is het onderzoeken of het opnieuw mogelijk is in 2023 nogmaals een 
Canadese veteraan of veteranen naar Nederland te halen. 
 
In 2018 heeft de Stichting Canadian Liberators nog een zestal Canadese oorlogsveteranen 
met familieleden naar Friesland te halen. In 2020 was opnieuw een bezoek gepland, maar 
zowel in 2020 als 2021 heeft de Corona de komst onmogelijk gemaakt. 
 
In 2022 zijn er andermaal twee Canadese Oorlogsveteranen naar Friesland gehaald, zijnde 
de heren A. Boon en J. Parks. 
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Werven van gelden om de activiteiten te realiseren 
 
Zoals omschreven in de statuten zal het vermogen van de Stichting gevormd moeten gaan 
worden door subsidies, retributies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. 
 
De Stichting zal zodra de ANBI status verleend is bij diverse andere Stichtingen en fondsen 
een verzoek gaan indienen ter ondersteuning van de activiteiten van de Stichting. Verder zal 
gekeken worden of de mogelijkheid bestaat om gelden te krijgen middels schenkingen of 
legaten in Nederland en Canada. 
 
De komst van de Canadese veteranen in 2018 en 2022 is met name financieel ondersteund 
door de Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden naast een groot aantal lokale 
sponsoren die onze bevrijders een warm hart toedragen. 

Beheer vermogen Stichting 

Het beheer van het vermogen van de Stichting zal plaatsvinden door het bestuur van de 
Stichting conform hetgeen daarover is aangegeven in artikel 12 van de statuten van de 
Stichting. De administratie zal gevoerd worden door de penningmeester van de Stichting.  

Jaarlijks zal een (verkorte) jaarrekening gepubliceerd worden op de website van de Stichting 
(www.liberators.frl). 

Bij de uitvoering van de feitelijke activiteiten zal per activiteit een afzonderlijke 
deelbegroting van de inkomsten en de uitgaven van de Stichting voor dat project worden 
opgesteld. De uitgaven dienen binnen deze projectbegrotingen te vallen. Naast sponsering in 
liquiditeiten zal ook worden ingezet op sponsoring in natura. 

De algemene begroting alsmede de deelbegrotingen worden vastgesteld in een vergadering 
van het bestuur waarin rechtsgeldig besluiten genomen kunnen worden. 

Besteding vermogen Stichting 
 
Het vermogen van de Stichting zal besteed worden binnen de kaders van de algemene 
begroting alsmede de projectbegrotingen die zullen worden opgesteld. 
 
Aan de bestuurders zal geen beloning worden verstrekt voor hun werkzaamheden. Wel 
kunnen bestuursleden op declaratiebasis aanspraak maken op voor de Stichting gemaakte 
kosten. 
 
Leeuwarden, 30 november 2022 
 
 
	
	
mr.	M.D.	Kalmijn,		
voorzitter	Stichting	Canadian	Liberators	 	
		


