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Beste lezers,
Ook dit keer wensen we de nieuwe lezer een hartelijk welkom. Het archief van de
Nieuwsbrieven kunt u via de website inzien. Via de website kunt u zich ook abonneren op
nieuwe berichten die op de website geplaatst worden. Wilt u dat wij uw naam opnemen in
onze contactlijst, stuur dan een e-mail aan dam07051945@gmail.com.
De stichting ontving drie donaties. Heel hartelijk dank. Voor ons zijn dit grote bedragen
waar we ons onderzoek mee kunnen voorzetten en waarmee het memorial in zicht komt.
Giften zijn erg welkom. Wilt u ook doneren dan kunt u een bedrag overmaken op IBAN
NL10INGB0008136685 ten name van Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei
1945 te Alkmaar of via de knop ‘Doneren’ op onze website.
Nadat de stichting begin dit jaar de prestigieuze Jan Kompagnieprijs
ontving van het Nationaal Archief, doen we met 275 andere kandidaten
mee aan de verkiezing van de ‘Geschiedenis Online Prijs’. Er is een
jurybeoordeling en de website met de meeste stemmen voor de
Publieksprijs ontvangt als winnaar een geldbedrag, dus… Stem nu op
onze site, klik hier. U krijgt van hen een email die u dan nog wel moet
bevestigen, anders is de stem ongeldig. U kunt per emailadres 1x een
stem uitbrengen. EN vraag uw vrienden, kennissen, buren,… ook te
stemmen. De slachtoffers verdienen deze aandacht. Wilt u ook onze oproep op Facebook
delen?
We hebben via een paar personen nog foto’s ontvangen betreffende de schietpartij. Onze
hartelijke dank hiervoor. Dit materiaal zullen we binnenkort op onze site opnemen. Mocht
u onverhoopt foto’s of ander materiaal hebben die we zouden mogen inzien of gebruiken
voor onze site, graag een bericht naar ons via dam07051945@gmail.com Uiteraard kunnen
we de foto’s ook voor u inscannen, en naar u terugsturen.
Zoals al aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, is er in
december een samenkomst geweest met een adviesgroep,
waarbij het concept ontwerp van Moniker voor het memorial
werd besproken. De uitkomst is teruggekoppeld en het wachten
is nu op een positieve subsidieaanvraag zodat de voortgang
gewaarborgd is. Binnenkort hopen we u hierover meer te
informeren.
Wij wensen u allen prettige feestdagen en vooral een gezond 2015.
Hartelijk dank voor uw steun.
Het Bestuur.
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Dear readers,
Welcome to our new readers. The archive of the Newsletters can be found on our website.
When you click on the button ‘abonneer’ (subscribe) and leave your email address, you will
receive every new message in your mail box. If you want your name added to our
Contactlist, please contact us at dam07051945@gmail.com
The Foundation received three donations. Thank you very much. Gifts are very welcome. If
you would like to make a donation for our research or the Memorial itself, please transfer
any amount to our account 813685 with the ING bank in Amsterdam. BIC/Swift INGBNL2A.
Beneficiary: Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 in Alkmaar or by
clicking on the ‘Doneren’ (Donate) button on our website.
Spring this year the Foundation received the Jan Kompagnie Award of the
National Archive, now we are competing with 275 other participants for
the ‘Geschiedenis Online Prijs’ [History Online Award] and we are
nominated. There is a Jury rating and an Audiance Award with an amount
to win. The website with the most votes will be the winner. So…..
Everybody can vote from today, click klik here. You will receive an email
wich you must confirm, otherwise there is no voting. Please share our
Facebook link.
We did receive from several persons photographs with the shooting as subject. Many thanks
for that. If anyone had more photographs or other material that we can publish on our
website, please send an email to dam07051945@gmail.com. We can also make scans of the
picture and send them back to you.
Such as pronounced in the previous Newsletter, in December we
had a meeting with three advisors and discussed the concept of
the Memorial by Moniker. The results were fed back and we wait
now for a positive answer for the grand application so we can
continue. We hope to inform you soon with more details.

We whish you all a Merry Christmas and a healthy 2015.
The Board

