Beleidsplan Stichting Het Hornemann Huis 2021 – 2025
Eindhoven, februari 2021

Introductie
De Stichting Het Hornemann Huis is een onafhankelijke organisatie die een plek creëert en in stand
wil houden om de dramatische levensgeschiedenis van de kinderen Eduard (Edo) en Alexander
(Lexje) Hornemann, zonen van Philip Carel Hornemann en Elisabeth Docters te behouden.
Een plek die niet alleen de geschiedenis vertelt van het gezin Hornemann tijdens de Tweede
Wereldoorlog, maar waarin je het ook voelt en beleeft. Ter educatie, maar ook om te beseffen dat
vrijheid en vrede een belangrijk goed is dat we moeten koesteren. Een thema van alle tijden, ook in
de 21ste eeuw.
In de huidige tijd waarin wij leven is antisemitisme en discriminatie – helaas – nog steeds aan de orde
van de dag. Het verhaal van het gezin Hornemann is dusdanig indrukwekkend dat het besef waar dat
toe kan leiden, hopelijk een bijdrage levert aan een meer verdraagzame(re) samenleving. Die
boodschap wil Stichting Het Hornemann Huis graag overbrengen. Bewustwording en tolerantie, als
we dát kunnen bereiken zijn we al een heel eind op de goede weg!

Visie
Uitbannen antisemitisme, discriminatie en racisme. Het nastreven van vrijheid, gelijke rechten en
democratie.

Missie
De Stichting Het Hornemann Huis is een onafhankelijke organisatie die een plek creëert en in stand
wil houden om de dramatische levensgeschiedenis van de kinderen Eduard (Edo) en Alexander
(Lexje) Hornemann, zonen van Philip Carel Hornemann en Elisabeth Docters te behouden. De
Stichting brengt het levensverhaal onder de aandacht en wenst dit actueel te houden middels
educatie, ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie, en het belang van
vrijheid, gelijke rechten en democratie…

Doel
De stichting heeft ten doel:
-

Het onder de aandacht brengen en het actueel houden van de dramatische levensgeschiedenis
van de kinderen Eduard (Edo) en Alexander (Lexje) Hornemann, zonen van Philip Carel
Hornemann en Elisabeth Docters. De kinderen werden geboren in Eindhoven op
respectievelijk een januari negentienhonderddrieëndertig en eenendertig mei
negentienhonderdzesendertig en beiden werden om het leven gebracht door het Naziregime

-

-

in de nacht van twintig op eenentwintig april negentienhonderdvijfenveertig te Hamburg
(Duitsland);
educatie over antisemitisme, racisme, discriminatie, vrijheid, gelijke rechten en democratie.
De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer het in stand houden van het
Hornemann Huis en het ontwikkelen van educatieve programma’s, zoals Peer Educatie en het
ontwikkelen en voeren van educatieve producten.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Algemeen en ANBI gegevens (dit deel komt ook apart op de website onder ANBI).
Naam
Stichting Het Hornemann Huis
RSIN / Fiscaal nummer
862299731
KvK Nummer
82000646
Contactgegevens
Edenstraat 31
5611 JN Eindhoven
Telefoon 06-53831325
https://hethornemannhuis.nl/
info@hethornemannhuis.nl
Doelstelling volgens de statuten
Het onder de aandacht brengen en het actueel houden van de dramatische levensgeschiedenis van
de kinderen Eduard (Edo) en Alexander (Lexje) Hornemann, zonen van Philip Carel Hornemann en
Elisabeth Docters. De kinderen werden geboren in Eindhoven op respectievelijk een januari
negentienhonderddrieëndertig en eenendertig mei negentienhonderdzesendertig en beiden werden
om het leven gebracht door het Naziregime in de nacht van twintig op eenentwintig april
negentienhonderdvijfenveertig te Hamburg (Duitsland); educatie over antisemitisme, racisme,
discriminatie, vrijheid, gelijke rechten en democratie. De stichting tracht haar doel te bereiken door
onder meer het in stand houden van het Hornemann Huis en het ontwikkelen van educatieve
programma’s, zoals Peer Educatie en het ontwikkelen en voeren van educatieve producten. De
stichting heeft geen winstoogmerk.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Het realiseren van een fysieke plek voor het Hornemann Huis en van daaruit de doelstelling gaan
realiseren.
Bestuur
Voorzitter: Bernard Gosselink
Secretaris: Ted Rooijakkers
Penningmeester: Herman Eij
Beloningsbeleid
Het bestuur vervult haar taken onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst bij de stichting.
Actueel verslag
De stichting bestaat sinds kort en volop bezig met het realiseren van de doelstelling.
Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
De stichting is recent opgericht en heeft derhalve nog geen afgesloten boekjaar. Binnen 6 maanden
na afloop van het boekjaar zal de financiële verantwoording op deze website openbaar gemaakt
worden. De prognose wordt opgesteld.

Strategie en ambities van de stichting Het Hornemann Huis voor de komende
jaren
Realisatie
Locatie; prioriteit is het realiseren van de fysieke plek waar het Hornemann Huis gerealiseerd kan
worden. Popup versie; afhankelijk van de fundig zal eerst een tijdelijke tentoonstellingsruimte
worden ingericht streven is dit voor eind 2021 gerealiseerd te hebben.
Definitieve versie streven is deze voor eind 2022 gerealiseerd te hebben.
Educatie
Educatie Onderwijs
Het Hornemann Huis biedt basisscholieren vanaf groep 7/8 en klassen in het voorgezet onderwijs de
mogelijkheid om een bezoek te brengen. Tijdens dit bezoek wordt door achterneef Martijn Docters
de geschiedenis van het gezin Hornemann verteld en krijgen leerlingen een indruk van de dilemma’s
waarmee het gezin te maken had. Ook ervaren ze welke gevolgen sommige keuzes hebben gehad.
Een educatief uitstapje dat lesstof over de Tweede Wereldoorlog ondersteunt met beleving.
Overige educatie
Het Hornemann Huis wil verhalen beeldend maken waardoor lesstof over de Tweede Wereldoorlog
beter beklijft. Erover vertellen is een eerste stap, bewustwording is de volgende.
Dat is wat we doen; we combineren verhalen met beleving. Je gaat als het ware even terug in de tijd.
Maar we leggen ook de link naar het nu; denk aan antisemitisme, discriminatie en het gebrek aan
tolerantie vandaag de dag. Wat kunnen we leren van het verleden en met welke blik kijken we dan
naar de toekomst?
Tijdspad
Realisatie locatie met pop-up versie in 2021, meer definitieve vorm uiterlijk eind 2022
Toekomst
Werving vrijwilligers, etc.
Bestuur
Conform de statuten vergaderen.

Werving van geld, funding
Streven is om de stichting van geld te voorzien via de mogelijkmakers. Partners, sponsors, vrienden,
vrijwilligers.

Financiën
Prognose
Momenteel is er nog geen prognose, noch financiële verantwoording.

