
Een algemene en financiële toelichting over SRGO in 2015 
(een beknopt verslag voor de toekomst) 

 

De cijfers maken duidelijk dat SRGO een klein voordelig saldo heeft over 2015. Een deel 

daarvan is apart gezet voor bepaalde (on)kosten voor het jaar 2016. Helaas blijkt uit het 

overzicht dat wat betreft het project ‘Kring 71: De NSB in het Westland’ er onvoldoende geld 

is om alle kosten te dekken. Toch gaat het onderzoek door en zal het bestuur komende zomer 

nog één keer proberen sponsors te werven voor het redigeerwerk en de kosten voor de 

publicatie van het boek.  

 

In 2016 zal het bestuur tevens op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid. In het verlengde 

hiervan is de intentie van het bestuur, gezien haar eventueel gewijzigde samenstelling, om 

eveneens een verzoek in te dienen voor een ANBI-status.  

 

Verder blijkt uit (intern) overleg dat het bestuur ervoor kiest om het volgende project ‘Du 

Boeuff een boef?’ alvast handen en voeten te geven door deze volgend jaar handen en voeten 

te geven. Hiervoor is opnieuw een ‘plan van aanpak’ opgesteld, waarbij het de intentie is om, 

gezien de historische meerwaarde van het project voor het dorp Maasland, aan te kloppen bij 

het bedrijfsleven in Maasland.  

Verder wordt het project ‘Du Boeuff een boef?’ breed opgezet, o.a. met een symposium. 

Echter, bij onvoldoende financiering ligt de prioriteit bij de publicatie van het boek en het 

plaatsen van enkele artikelen in de lokale/regionale krant ter promotie van het project.  

 

Een punt van zorg en aandacht is het feit dat het lastig is om fondsen te werven. Dit  ondanks 

de brede opzet van fondswerving door bijvoorbeeld het bedrijfsleven warm te laten lopen 

voor diverse initiatieven. Een ander nadeel is dat ook de lokale overheden niet staan te 

springen om dit soort projecten te financieren, zoals blijkt uit eerdere aanvragen voor 

financiële ondersteuning. 

Aan de andere kant, wanneer de verschillende projecten van de grond komen en in 

boekvorm verkrijgbaar zijn dan zal het een stuk makkelijker gaan, mede gezien de kwaliteit 

en inhoud van het project: ‘De NSB in het Westland’ en ‘Du Boeuff een boef?’. 

Eveneens is daarom door het bestuur de eerste stappen gezet om te investeren en onderzoek 

te verrichten naar het verzet in het Westland, vrouwen in het verzet en de KP 

‘Vlaardingen/Westland’.  
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