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Doelstelling
Het doel van de Stichting is:
 de herinnering te eren van slachtoffers van de Holocaust en de bevordering van educatieve
programma’s die erop gericht zijn dat toekomstige generaties doordrongen zullen zijn van de
lessen die uit de Holocaust kunnen worden getrokken, ten einde bij te dragen om
toekomstige daden van genocide te voorkomen, zoals geformuleerd in de resolutie van de
Verenigde Naties van één november tweeduizend vijf (A/RES/60/7);
 het uitdragen en bevorderen van het gelijkheidsbeginsel als beschreven in artikel 1 van de
Grondwet en het tegengaan van alle vormen van discriminatie en schendingen van andere
grondrechten;
 het ageren tegen grove schendingen van mensenrechten;
 het bevorderen van maatschappelijke cohesie
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Beleidsplan
Het beleid van de stichting is gericht op het realiseren van de doelstelling van de Stichting. Alle
activiteiten die ondernomen worden vloeien rechtstreeks voort uit de doelstelling.
 het jaarlijks organiseren de Holocaust /’Nooit meer Auschwitz’ herdenking op de laatste
zondag van de maand januari . Aansluitend wordt een lunch georganiseerd voor
hoogwaardigheidsbekleders en donateurs;
 Het jaarlijks mede organiseren van de Holocaust Memorial Week in Nederland voortvloeiend
uit de oproep van Koffi Anan, destijds secretaris-generaal van de Verenigde Naties in 2005
om jaarlijks een Holocaust Memorial Day te organiseren. In dit kader wordt jaarlijks ook de
Holocaust/’Nooit meer Auschwitz’’ lezing georganiseerd;
 het jaarlijks organiseren van reizen naar Polen die langs verschillende concentratie- en
vernietigingskampen voert waarbij het herdenken en het levendig houden van de
herinnering centraal staan;
 Het uitgeven vier keer per jaar van het Auschwitz Bulletin waarin aandacht wordt besteed
aan de activiteiten van het Nederlands Auschwitz Comité, een opiniërend artikel wordt
geplaatst over facetten van de Holocaust, boekbesprekingen over de Holocaust worden
gepubliceerd, actuele zaken rond de Holocaust worden opgenomen en berichten worden
geplaatst. Ook worden via de website www.auschwitz.nl boeken over de Holocaust te koop
aangeboden;
 Het onderhouden van de website www.auschwitz.nl waar naast activiteiten van het
Nederlands Auschwitz Comité voor educatieve doeleinden de expositie in Auschwitz is
opgenomen : een virtuele rondgang door het Nederlandse paviljoen over vervolging en
deportatie van Joden in Nederland bekeken en een overzicht wordt gegeven over de
planmatige Joden vervolging voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europees
perspectief;
 Het realiseren van een Holocaust Namenmonument in Amsterdam. De ontwikkelingen om
tot zo’n monument te komen zijn in een vergevorderd stadium;
 In opdracht van het ministerie van VWS brengen leden van het dagelijks bestuur 2 x per jaar
een bezoek aan Auschwitz om samen met de beheerder van het Nederlands Paviljoen het
gebouw te inspecteren en de stand van zaken rond het onderhoud te bespreken. De kosten
van het projectmatig beheren van het onderhoud, alsmede deze inspectiereizen komen
voor rekening van het ministerie van VWS.
 het organiseren van bijzondere activiteiten zoals betrokken bij het project 102.000 namen
lezen; posteractie tegen racisme en het op orde houden van het Nederlands paviljoen in
Auschwitz;
 het adviseren van overheid en andere bestuursorganen op het gebied van herdenken en
antisemitisme.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Voorzitter:
Jacques Grishaver
Vice voorzitter:
Rob Neeter
Secretaris:
Naomi Koster
Penningmeester:
Michiel Bot
Secretaris HNM:
Chelly Overdijkink – Abram
Activiteiten
Alle ondernomen activiteiten worden up-to-date vermeld op de website van de Stichting
www.auschwitz.nl
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