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De stichting Four Chaplains Memorial Foundation Nederland is statutair gevestigd 
te Woerden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84840781. 
De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij de notaris op 22 december 2021. 
 
 
 
In dit beleidsplan zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 
 
1. Gegevens van de stichting. 
2. Ontstaan van de stichting 
3. Taakstelling anno 2022 
4. ANBI status 
5. Beheer en besteding van het vermogen. 
6. Begroting 
 
 
1. Gegevens van de stichting. 
 
Naam:  Stichting Four Chaplains Memorial Foundation Nederland 
KVK nummer:  84840781 
RSIN Nummer:  863404662 
Bestuurders: N.C. van der Steeg (voorzitter) 
   G. Van Elk (secretaris) 
   J.N.M. Borghols (penningmeester) 
Vestigingsadres: Elbakade 32, 3446 BB te Woerden 
Contact:  info@fourchaplainsnederland.org 
 
 
 
 
2. Ontstaan van de stichting 
 
De geschiedenis van de Four Chaplains speelde zich af tijdens de Tweede 
Wereldoorlog waarbij op 3 februari 1943 vier Amerikaanse geestelijken in dienst 
van de Amerikaanse krijgsmacht op dramatische wijze om het leven kwamen. 
 
De missie van de Four Chaplains Memorial Foundation Nederland is om de 
geschiedenis van de “Four Chaplains” te vertellen en door te geven om de 
interreligieuze samenwerking en onbaatzuchtige dienstverlening bij individuen en 
organisaties te bevorderen.  
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De stichting probeert dat te bereiken door het selecteren en voordragen van 
kandidaten voor een zogenoemde Legion of Honor Award en het verzorgen van 
de uitreiking van deze Amerikaanse onderscheiding. Deze kandidaten moeten 
zelf ook vormen van onbaatzuchtige dienstverlening hebben verricht. 
Tot de oprichting gebeurden voordracht, toekenning en uitreiking op initiatief van 
een door de Amerikaanse Four Chaplains Memorial Foundation uit Philadelphia 
aangewezen vertegenwoordiger, de Trustee Nederland.  
Deze procedure blijft onveranderd, maar de Nederlandse stichting is opgezet in 
overleg en met toestemming van de moederorganisatie in Amerika om een 
grotere bekendheid te kunnen realiseren en om fondswerving in Nederland 
mogelijk te maken. Subsidies moeten het werk van de stichting in Nederland 
mede mogelijk maken. 
 
 
 
3. Taakstelling anno 2022. 
 
Het is de taak van het bestuur om kandidaten te selecteren en voor te dragen 
aan de internationale beoordelingscommissie die voldoen aan de criteria die de 
Four Chaplains Memorial Foundation stelt. Het streven is om elk jaar gedurende 
een Legion of Honor Ceremonie maximaal vijf onderscheidingen uit te reiken.  
De voordracht van de onderscheiding wordt ingediend door de Trustee Nederland 
en hij verzorgt de contacten met de organisatie in Amerika.  
Daarnaast is het mogelijk om in een ceremonie van beperkte omvang een 
individuele onderscheiding uit te reiken. Dit kan maximaal 1 keer per kwartaal en 
alleen als het bestuur daartoe unaniem heeft besloten. 
Het bestuur organiseert de jaarlijkse uitreiking van de onderscheidingen en zal 
daarbij organisaties vragen hieraan mee te willen werken. Per uitreiking kunnen 
dat andere organisaties zijn. 
Het bestuur verzorgt tevens de ontvangst en het programma van de 
Amerikaanse delegatie wanneer deze heeft aangegeven om bij de jaarlijkse  
ceremonie aanwezig te zijn.  
 
 
4. ANBI-status 
 
De stichting heeft ANBI status en is dus een algemeen nut beogende instelling. 
Voor de gevolgen van deze status verwijst het bestuur naar de website van de 
belastingdienst. 
De stichting zal jaarlijks de voorgeschreven informatie publiceren op de website 
van de Stichting Four Chaplains Memorial Foundation Nederland; 
https://fourchaplainsnederland.org  
 
 
 
5. Beheer en besteding van het vermogen. 
 
Het vermogen van het fonds wordt door het bestuur beheerd. De dagelijkse 
leiding van het beheer is toevertrouwd aan de penningmeester. Iedere 
vergadering van het bestuur presenteert de penningmeester het bestuur een 
actueel begrotingsoverzicht en/of financiële stand van zaken. 
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Het vermogen van de stichting wordt verkregen door subsidies en schenkingen. 
De verkregen subsidies en schenkingen mogen alleen aangewend worden voor 
het werk van de stichting. 
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor haar 
werkzaamheden en mogen alleen de daadwerkelijke gemaakte kosten declareren 
onder overlegging van een factuur of rekening. 
Jaarlijks zal een kascommissie, zijnde niet het bestuur van de stichting, de 
jaarrekening controleren. 
 
 
 
6. Begroting 
 
De begroting van de stichting bestaat uit drie hoofdelementen: 
 

a. de kosten voor de jaarlijkse uitreiking begroot op € 3.500 
b. de kosten voor instandhouding stichting begroot op € 2.000 
c. de kosten verbonden aan de Amerikaanse delegatie begroot op € 9.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit beleidsplan is opgemaakt en unaniem vastgesteld door het voltallig bestuur 
van het fonds in haar vergadering van 5 januari 2022. 
 
 
 
 
Woerden, 5 januari 2022 
 
Stichting Four Chaplains Memorial Foundation Nederland 


