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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 2021. Het is 

inmiddels 77 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 ook dit jaar niet door kon gaan ten gevolge van de Covid-19 

problemen. 

Donaties vanuit de USA:  

Van de familie Williford hebben wij €160,- ontvangen in 2021, via Am. War Memorials. 

Een bijzonder woord van dank gaat uiteraard uit naar USAG Schinnen-Brunssum. USAG ondersteunt 

ons al jaren substantieel met advisering en facilitering!  

Mw. Rita Hoefnagels (Public Affairs Office, USAG Benelux, The Netherlands)  is in mei 2021 met 
pensioen gegaan en is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voorlopig blijft zij actief als 
adviseur van de stichting.  
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.  

http://www.shak1944.org/
http://www.wo2actueel.nl/
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MEDEDELINGEN  

Door de gebeurtenissen rond COVID-19 heeft het bestuur in juni 2021  besloten om de herdenking 

van 2021 tot onze grote spijt wederom niet te laten doorgaan. 

Alle potentiële genodigden hebben hierover een bericht ontvangen.  

Om het “waakvlammetje” brandend te houden hebben we aan onze contacten in december een 

kerstkaart gestuurd. 

Ook onderzoeken we de mogelijkheid om de herdenking in de toekomst via een livestream uit te 

zenden. Dit zou met name voor de geïnteresseerden in de USA een uitkomst zijn. 

In de bestuurssamenstelling van onze stichting hebben de volgende wijzigingen plaats gevonden: 

Broeder Noud Foncken heeft afscheid genomen en maakt niet langer deel uit van het bestuur. Hij 

blijft de activiteiten volgen en is als adviseur/vrijwilliger beschikbaar. 

De heer Ro Kunst is als adspirant-bestuurslid in augustus 2021 toegetreden tot het stichtingsbestuur.  

  

ACTIVITEITEN 

 

 
Op 29.5.2021 bezochten Jons, Ronald en Jan het Amerikaans kerkhof in Margraten. Ivm corona was 

er geen plechtigheid maar werden een beperkt aantal kransen gepresenteerd waaronder die van het 

SHAK 1944. Op 30.5.2021 was een herdenking waarvoor een beperkt aantal personen waren 

uitgenodigd . Jons heeft als Voorzitter van het SHAK 1944 deze herdenking bijgewoond.  

Natuurmonumenten organiseert rondleidingen in de ENCI-groeve en voor echt geïnteresseerden is er 

aansluitend een rondleiding in de Schark, welke verzorgd wordt door leden van de Schark werkgroep.  

Dit kan tijdens de zomermaanden een keer per maand georganiseerd worden.  

Op monumentendag in sept 2021 zijn er geen rondleidingen gegeven omdat de groeve i.v.m. de 

vleermuizen populatie gesloten was. 

SHAK 1944 


