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Jaarverslag 2019 
In het verslagjaar ontplooide het Kernteam activiteiten op basis van de doelstelling. 
De doelstelling van de Stichting 75 jaar vrijheid gemeente Hellendoorn is het in kaart brengen, 
stroomlijnen en afstemmen van activiteiten die betrekking hebben op het herdenken en vieren van 
75 jaar vrijheid gedurende het jaar 2020, zodat deze elkaar aanvullen en versterken. De Stichting 
doet dit mede door mogelijke betrokkenen te enthousiasmeren, het genereren van subsidiegelden 
en deze te verdelen onder de deelnemende organisaties. Verder beoogt de stichting dat er in alle 
kernen van de gemeente Hellendoorn activiteiten plaatsvinden en dat deze op enigerlei wijze met 
elkaar verbonden zijn. De stichting zoekt naar mogelijkheden om sommige activiteiten te 
verduurzamen, zodat deze ook na 2020 kunnen plaatsvinden.  
   
Samenstelling Kernteam ultimo 2019:         
Henk Morsink (voorzitter) 
Janneke Meijer (secretaris) 
Jan Podt (penningmeester) 
Ernst Haitsma 
Marianne Poppe 
Leonie Smit 
Henk Veenstra 
Dinand Webbink 
 
Tegen de zomer legde Ewald Aaltink het voorzitterschap neer wegens persoonlijke omstandigheden. 
Evenals vorig jaar werden bewonersbijeenkomsten belegd, in het najaar zelfs in aanwezigheid van 
Koningin Wilhelmina en haar hofdame en de tonen van een straatmuzikant. Tal van organisaties 
gaven enthousiast gehoor aan de uitnodigingen.  
 
In de loop van het jaar konden, verspreid over en georganiseerd door de kernen, ruim 50 activiteiten 
en initiatieven op de tijdlijn voor 2020 worden geplaatst. In de kernen van onze gemeente werd er 
voortvarend gewerkt aan het voorbereiden van exposities, concerten, lezingen, theaterstukken, 
kampementen, straatontbijten etc. etc. 
  
De ontwikkelde digitale middelen vulden zich meer en meer. De huis aan huisbladen en andere 
media blikten volop vooruit op 75 jaar vrijheid gemeente Hellendoorn met de door ons aangeleverde 
enthousiasmerende verhalen en nieuwsberichten.  
 
Koningin Wilhelmina heeft met haar gevolg in het najaar de basisscholen bezocht en 
hoogstpersoonlijk de lespakketten ’75 jaar vrijheid’ overhandigd. 
 
Subsidiegelden werden gegenereerd en mogelijke sponsoren benaderd. Een belangrijk startpunt 
hiervoor was de businessavond van Bruisend Nijverdal met de aanwezigheid van het Kernteam 
geheel uitgedost in de sfeer van 75 jaar vrijheid. De Stichting heeft in het verslagjaar een culturele 
ANBI status verkregen RSIN 859230648. Dit geeft financieel voordeel voor particulieren en bedrijven 
bij de belastingaangifte.  
     

  

 

 


