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 Inleiding 
  Stichting Egmond ’40-’45 wil graag licht brengen in de geschiedenis die 74 jaar in het donker heeft gezeten.   Egmond heeft een rijke geschiedenis, wat veel besproken wordt in boeken en musea. Maar over de periode van de tweede wereldoorlog is algemeen vrij weinig bekend.   De Egmonders uit die tijd, hebben wel verhalen, maar weten niet de weg om dit met de rest van de Egmonders te delen.   Wij van stichting Egmond ’40-’45, voelen de druk om die verhalen aan het licht te krijgen. Voordat ze voor altijd in het donker blijven.   De groep Egmonders die de oorlog meegemaakt hebben, zijn nu 75 plus. De tijd dringt voor deze groep.  Jaren hebben ze niet willen praten en nu kunnen ze bijna niet meer praten.   De spullen op de zolder liggen al jaren te verstoffen of overleven de verhuizing niet. En de generatie na hen, ziet de waarde van die ’oude troep’ niet in.   Wij hebben als missie om de geschiedenis levend te houden. Verhalen en spullen te verzamelen, zodat ook de generatie na ons, nog weet wat er gebeurd is en er voor kan zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt.                                    
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 Missie, visie en strategie. 
  Stichting Egmond ’40-’45 is opgericht in 2014. Wij ondervonden dat er steeds meer van onze geschiedenis verloren ging. Om dit te kunnen stoppen, moesten wij ons verenigen, om zo een sterke organisatie te worden en te kunnen praten met organisaties, gemeente en provincie.   Onze doelstelling is: 
Het inrichten en onderhouden van een voormalige munitiebunker aan de Boulevard Noord van Egmond aan Zee. In deze bunker worden lokale spullen, documenten en fotomateriaal met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog tentoongesteld aan het publiek. Wij als Stichting Egmond ’40-’45 vinden het zeer belangrijk, dat de lokale historie levend gehouden wordt. Hiervoor zien wij een aantal redenen. Ten eerste is het aan ons om te zorgen dat de geschiedenis niet verdwijnt, wanneer de laatste getuigen er niet meer zijn. Ten tweede is het, door een toenemende belangstelling naar de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog, vooral bij de jeugd, uitermate belangrijk dat belangstellenden toegang krijgen tot zoveel mogelijk informatie.  En ten derde, wordt al deze informatie het best inzichtelijk en tastbaar als veel mensen hier actief bij betrokken worden. Door te werken met veel vrijwilligers, in en rond het museum, willen we vooral dat laatste punt bewerkstelligen. Hoe kan dit mooier dan zowel jong als oud, rond te leiden in een gebied dat nog steeds de sporen draagt, van een zeer bewogen tijd. Het museum is een ideaal startpunt voor excursies, in de directe omgeving van het voormalige Stützpunkt, waar tot op de dag van vandaag nog 7 verdedigingswerken, van de voormalige 34 stuks, aanwezig zijn. Daarnaast kunnen wij een educatieve bijdrage leveren aan de schoolgaande jeugd uit Egmond en omgeving, door groepen schoolkinderen te ontvangen in ons museum en een lesprogramma aan te bieden. Zo kunnen wij als stichting ideaal aansluiten op het onderwerp WO2 dat aan bod komt in groep 8 van het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.                 
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 Huidige situatie en toekomst 
  Sinds mei 2016 is ons bunkermuseum geopend en zijn wij niet heel groot, maar volwaardig museum. Wij zijn 20 reguliere dagen geopend. Verder zijn wij regelmatig open voor privé openstellingen van groepen en voorlichtingsdagen voor groepen 7 en 8 van de basisscholen uit de regio.   Wij verzorgen lezingen op locatie en voor onze donateurs. Met hulp van geschiedkundigen uit de regio.   Wij hebben momenteel een 6 tal verhalen van dorpsgenoten gefilmd, om te delen en te bewaren voor de toekomst. Ook hebben wij interviews gehouden met diverse ooggetuigen en heel wat persoonlijke spullen en verhalen mogen ontvangen van mensen uit de periode 1940-1945.    Onze toekomst doelstelling is:   Wij willen in 2018 en 2019 graag meer mensen spreken en hun verhalen kunnen opnemen, filmen, aanhoren en opschrijven, zodat wij ons verhaal in het bunkermuseum steeds meer kleur kunnen geven. En steeds meer mensen deelgenoot maken van onze geschiedenis.   Ook willen wij in het jaar 2018 - 2019 graag een begin maken met het mogelijk maken voor het openen van nog een bunker in de buurt van ons huidige bunkermuseum. De gesprekken met de PWN zijn al in een beginnend stadium. Als wij een goede locatie kunnen aangeven, willen zij wel hun medewerking verlenen. 
 Wij hebben nog veel meer verhalen om te vertellen en tastbare herinneringen om te laten zien. Dus wij zitten te springen om ruimte.                             
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      Financieel beleid 
Stichting Egmond ’40-’45 heeft een open financiële administratie. Een ieder die dit graag wil mag onze financiële verslagen in zien. Ons financieel jaarverslag staat op onze website en voor vragen maken wij graag tijd.   Met het oog op het nog te openen museum hebben wij een kleine spaarbuffer. Maar wij streven ernaar om de inkomsten zo volledig mogelijk te besteden aan het bewaren, beheren en verspreiden van de geschiedenis.   Mochten wij onverhoopt stoppen met onze stichting, dan gaat het geld wat de stichting bezit, volledig naar een soortgelijke stichting.   De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.                                                  
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 Organisatie 
Stichting Egmond ’40-‘45 p/a Emmastraat 15 1931 CS Egmond aan zee   Email. Info@egmond4045.nl   Kamer van Koophandel nummer 60511354 RSIN (fiscaal nummer) 853942791   Voorzitter: Martijn Visser voorzitter@egmond4045.nl   Penningmeester: Judith Weghorst penningmeester@egmond4045.nl   Secretaris: Michiel Kriele secretaris@egmond4045.nl   Algemene bestuursleden:  Mark de Vassy Erik Röpke Mathieu Dekker Marcel Wind   De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun inzet. Zij hebben echter wel recht op vergoeding voor de door hen in functie gemaakte kosten.           
 


