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Stichting Herdenking 15 augustus 1945 organiseert jaarlijks
op 15 augustus de Nationale Herdenking waarbij de
capitulatie van Japan wordt herdacht en daarmee het einde
van de Tweede Wereldoorlog in Z.O. Azië en het Koninkrijk
der Nederlanden. Tijdens de herdenking bij het Indisch
Monument worden de talloze slachtoffers van deze oorlog op
waardige wijze herdacht. Deze Nationale Herdenking wordt
jaarlijks bezocht door ruim 3000 belangstellenden waaronder
nog steeds relatief
veel leden van de eerste-generatie die de verschrikkingen
van deze oorlog aan de lijve hebben ondervonden. De
belangstelling voor onze herdenking blijft onverminderd
groot door het toenemend aantal belangstellenden van de
tweede en derde generatie. De herdenking bij het Indisch
Monument wordt live uitgezonden door de NOS.
Daaraan voorafgaand vindt op14 augustus in kleine kring
met de voorzitters en leden van de Staten-Generaal een
herdenking plaats bij het monument in de hal van de Tweede
Kamer. Deze herdenking kan worden gevolgd via livestream.
Na afloop van de Herdenking bij het Indisch Monument
organiseert onze stichting een middagprogramma
Reflectie en Vieren in Crowne Plaza dat vlakbij het Indisch
Monument is gesitueerd. Het middagprogramma biedt onze
gasten gelegenheid om terug te blikken op de afgelopen
herdenking. Voor individuele gesprekken krijgen wij
ondersteuning van stichting Pelita die met een eigen stand
aanwezig is.
Daarnaast is het middagprogramma gericht op het
vieren van de capitulatie van Japan via muziek en dans.
Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid tot het genieten
van een Indische maaltijd en snacks.
Missie
Met de herdenking bij het Indisch Monument op 15 augustus
alsmede met der activiteiten voorafgaand en na afloop
van de herdenking wordt beoogd ten behoeve van de
oorlogsslachtoffers, hun nabestaanden en de volgende
generaties en met alle Nederlanders op waardige wijze stil
te staan bij de verschrikkingen van die voor Nederland verre
oorlog in het voormalig Nederlands-Indië.
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Visie en strategie
Onze stichting Herdenking 15 augustus 1945 is een
onbezoldigde vrijwilligersorganisatie. Voor de actuele
samenstelling van ons bestuur verwijzen wij naar elders op
deze website onder het kopje Bestuur. Om onze doelstelling
van een waardige herdenking te realiseren worden wij
ondersteund door twee professionele organisaties: zie
ook onder het kopje Partners op deze website. Voor het
protocollaire en het logistieke deel van de organisatie bij
het Indisch Monument worden wij geassisteerd door het
nationaal Comité 4 en 5 mei.
Het Indisch Herinneringscentrum ondersteunt ons bij het
inhoudelijke programma, het middagprogramma en de
publiciteit gedurende het gehele jaar. Daarnaast worden
wij bijgestaan door een Comité van aanbeveling met wie
wij twee per jaar overleggen over de opzet en inhoud van
de aanstaande herdenking. Daarnaast kent onze stichting
zogenaamde Aangesloten organisaties.Overige activiteiten
naast de Nationale Herdenking op 15 augustus
Vanaf 2018 organiseert onze stichting in het kader van het
programma Collectieve Erkenning van vws ook activiteiten
gedurende het jaar. Met deze activiteiten wordt beoogd het
belang van en de belangstelling voor het herdenken in het
algemeen en onze Herdenking in het bijzonder te versterken,
waarbij we bijzondere aandacht schenken aan de volgende
generaties.
Organisatie en financiën
In ons jaarverslag en onze Jaarrekening doen wij elk jaar
verslag van het afgelopen jaar. Wij verwijzen u daarvoor naar
elders op deze website, waar u deze documenten kunt vinden
onder het kopje ANBI status. Onze stichting wordt vanwege
het nationale karakter van onze herdenking financieel via een
instellingssubsidie ondersteund door het miniserie van vws.
Het V fonds ondersteunt ons regelmatig via een financiële
bijdrage voor tijdelijke projecten.
Onze stichting heeft een klein vermogen dat bestemd is
voor onverwachte majeure tegenvallers alsmede voor
het opstarten van (nog) niet (volledig) gesubsidieerde
activiteiten. Daarvoor dienen ook de bijdragen van onze
donateurs en andere giften.
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