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Voorwoord
Het jaarverslag heeft tot doel inzicht te geven in de activiteiten van de Stichting en verantwoording af
te leggen naar onze sponsoren. Het onderhavige verslag heeft betrekking op het jaar 2020. Het is
inmiddels 76 jaar geleden dat de Heilige Mis met Kerstavond 1944 plaats vond.

Doel van de Stichting
Voor Doel, Organisatie en registratie en ANBI-informatie, zie onze website:
www.SHAK1944.org

REALISATIE
SHAK 1944 tracht haar doel te bereiken door middel van financiële ondersteuning door giften en
sponsoren. Daarnaast zijn er ten tijde van de daadwerkelijke viering nog vrijwilligers actief, die de
uitvoering door hun belangeloze inzet en ondersteuning mogelijk maken.
Via het delen van documenten op onze website is meer informatie ter beschikking gekomen voor de
geïnteresseerde lezer en er is een link geplaatst op de Website van Virtueel Margraten Memorial,
waardoor meer mensen via Internet de toegang kunnen vinden naar onze website.
Onzerzijds hebben wij op onze website enige links toegevoegd van andere organisaties die
raakvlakken hebben met wereldoorlog II.
SHAK1944 heeft regelmatig informatie over WO II uit haar archief verstrekt. Zo is ook
op de website van het STIWOT : www.wo2actueel.nl een artikel te vinden dat gewijd is aan de :
ondergrondse kerstviering tijdens WO2 in Maastricht.

Sponsoren:
Club 44: Er zijn enkele donaties binnengekomen onder de noemer Club 44. Mogelijk dat enkele
afgehaakt zijn omdat de Kerstviering dit jaar niet door kon gaan ten gevolge van de Covid-19
problemen.
Daarnaast is er nog een donatie binnengekomen van familieleden van een broeder van de Beyart.
Drie neven hebben tijdens een rondleiding de muur tekeningen kunnen zien, die hun oom gemaakt
heeft.
Donaties vanuit de USA: Dit jaar zijn er geen donaties geweest uit de USA, maar voor 2021 is er weer
eentje onderweg.
Een bijzonder woord van dank gaat uiteraard uit naar USAG Schinnen-Brunssum. USAG ondersteunt
ons al jaren substantieel met advisering en facilitering!
Als gevolg van haar pensionering zal Mw. Rita Hoefnagels (Public Affairs Office, USAG Benelux, The
Netherlands) haar contacten met haar werkgever zien veranderen. Als Adviseur van de stichting is
het moeilijk om voor interne zaken te blijven functioneren. Wij hopen dat zij, zodra de situatie dat
weer toelaat, weer bij onze bijeenkomsten aanwezig zal zijn. Zij wordt intern opgevolgd door Mw.
Naomi van Loon ( Public Affairs specialist USAG Benelux Brunssum).
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USAG zorgt er o.a. voor dat onze bezoekers kunnen zitten en levert elk jaar de chauffeurs om de
genodigden met busjes vanaf de ENCI-parkeerplaats dwars door de groeve naar de ingang van de
Schark te vervoeren.
Ook woorden van dank aan de vrijwilligers van de NATRES en andere medewerkers.

SHAK 1944 heeft een ANBI “keurmerk” van de Belastingdienst sedert 1.1.2014.

MEDEDELINGEN
Door de gebeurtenissen rond COVID-19 heeft het bestuur in maart 2020 besloten om de herdenking
van 2020 tot onze grote spijt niet te laten doorgaan.
Alle potentiële genodigden hebben hierover in het voorjaar van 2020 een bericht ontvangen.

ACTIVITEITEN

Via Natuurmonumenten bezocht deze groep geïnteresseerden in juli de groeve.
De rondleiding was vooraf afgesproken met Natuurmonumenten, eigenaar van de groeve. Op deze
manier kon een rondleiding door de ENCI-groeve en de Schark gecombineerd worden, met uitleg
door zowel gidsen van Natuurmonumenten voor het ENCI-gedeelte en uitleg door onze eigen
mensen voor het Schark gedeelte.
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Op 3 september 2020 zijn 3 neven van Broeder Egmond ( broeder van de Beyart in de jaren 19451950) op bezoek geweest in groeve de Schark. Hun oom, Broeder Egmond, is de tekenaar van het
drieluik in groeve De Schark ( zie foto).

Monumentendag 13 september 2020
Deze dag is SHAK1944 actief geweest, samen met Natuurmonumenten. Afgesproken was dat de
Schark deze dag opengesteld zou worden voor diegenen die interesse hadden. Samen met
Natuurmonumenten zijn afspraken gemaakt.
Geïnteresseerden konden vooraf intekenen voor deelname aan een rondleiding.
Deze rondleiding werd verzorgd door gidsen van SHAk1944.
Meer dan 100 personen hadden zich aangemeld. De rondleidingen maakten diepe indruk op onze
gasten.

Shak 1944
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