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BELEIDSPLAN STCHTING 11 SEPTEMBER
Beleid, doelstelling en strategie

Aanleiding voor de oprichting van de stichting:
Op 11 september 2001 (9/11) vonden in de VS meerdere aanslagen plaats waarbij bijna 3.000 doden
vielen, waaronder 120 Europeanen, inclusief een Nederlands slachtoffer. Direct na 9/11 begonnen
diverse oorlogen in het Midden Oosten, eerst in Afganistan en later in Irak. Deze oorlogen hebben
meer dan 2 miljoen slachtoffers veroorzaakt en een schade van meer dan $ 1.000.000.000.000,- (één
biljoen US dollar).
Na ruim 14 maanden kwam er uiteindelijk en pas na sterk aandringen van de familie van de
slachtoffers, een onderzoek. Het budget voor het officiële onderzoek bleek minder te zijn dan het
budget voor het onderzoek naar de Lewinski affaire. De voorzitter en vice-voorzitter van de officiële
onderzoeks commissie zeiden zelf over het officiële onderzoek dat:
-1- Zij van te voren waren geïnstrueerd;
-2- Zij een te laag budget hadden;
-3- De commissie opgezet was om te falen.
Daarnaast negeerden zij vele ooggetuigenverslagen en lieten zij belangrijk bewijsmateriaal
achterwege.
Vanaf 2001 kwamen er steeds meer boeken van betrouwbare bronnen met informatie die
aantoonde dat de officiële uitleg zeer onvolledig en (bouw-)technisch onmogelijk is.
Aangezien meerdere oorlogen, doden, schade en vele beperkingen van burgelijke vrijheden direct
gebaseerd zijn op de conclusies van 9/11, zouden we we toch mogen verwachten dat er een zeer
gedegen onderzoek is gehouden. Dat blijkt dus geenszins het geval te zijn geweest.
Daarom wil de Stichting 11 September bevorderen dat er meer onderzoek wordt gedaan en dat deze
onderzoeken breed besproken worden, waarna de conclusies verspreid worden onder alle relevante
groeperingen, zowel in Nederland als daarbuiten.
Doelstellingen van de Stichting
a.

het ondersteunen van initiatieven tot een breed, internationaal, onafhankelijk,
forensisch/wetenschappelijk onderzoek naar de toedracht van de aanslagen in de VS op 11
september 2001, in het bijzonder de aanslagen op het WTC in New York;

b.

het ondersteunen van initiatieven tot een juridisch onderzoek die strafrechtelijke vervolging
van de initiatiefnemers en daders van de aanslagen mogelijk maakt;

c.

het ondersteunen van initiatieven tot het verzamelen van gegevens met betrekking tot de
gevolgen die de aanslagen hebben gehad op de mensheid in het algemeen;

d.

het tezamen met de wetenschappelijke onderbouwing verspreiden van de bevindingen van
deze onderzoeken;

e.

het stimuleren van het publiek kenbaar maken van correcties indien vanuit wetenschappelijk
oogpunt onjuiste conclusies zijn getrokken uit eerdere onderzoeken;
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f.

het organiseren van activiteiten om bovenstaande doelen te bereiken;

g.

het bevorderen van samenwerking met andere organisaties in binnen- en buitenland die
dezelfde doelen nastreven, met name in Europees verband;

h.

het middels woord, geschrift en beeld in debat gaan met personen en instanties die een
objectieve, wetenschappelijke beeldvorming betreffende de toedracht van de aanslagen
belemmeren;

i.

het geven van toelichting op de doelstellingen en motieven van de stichting in alle vormen
van publieke media;

j.

het stimuleren van de bewustwording over de consequenties van de bevindingen van de
onderzoeken bij diverse expert- en bevolkingsgroepen en in het bijzonder bij de jeugd;

k.

het ondersteunen van initiatieven tot opname van de uitkomsten van de onderzoeken tot op
heden in het onderwijsprogramma van het middelbaar en hoger onderwijs en het
stimuleren van lezingen en presentaties over het onderwerp binnen dit onderwijs;

l.

het werven van fondsen om bovenstaande initiatieven te faciliteren;
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest
ruime zin van het woord.

Strategie
De stichting zal fondsen werven om bijeenkomsten te organiseren, informatie beschikbaar te stellen
en te verspreiden via de website, de bijeenkomsten en via gedrukte en electronische middelen,
zodat zo veel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van de technische en juridische feiten over
9/11.
Geld werven zal gebeuren door promotie via verspreiding van de folder van de stichting, de
promotie op de bijeenkomsten en via de website. Alle gelden zullen gebruikt worden voor het
realiseren van de doelstellingen. De bestuursleden zullen geen vergoeding ontvangen en de
‘overhead’ zal tot uiterst noodzakelijke beperkt worden. De financiële middelen zullen via de
bankrekening beheerd worden.
Bestuurssamenstelling.
Het bestuur van de stichting zal bestaan uit:
Voorzitter: Wico Valk
Secretaris: George van Houts
Penningmeester: Jan van Aken
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.
Twee bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd voor nemen van financiële beslissingen. De
gezamelijke bevoegdheid is statutair vastgelegd.
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Financiele gegevens van de instelling.
2018

2019

2020

Verwachte inkomsten

2.000

4.000

5.000

Verwachte kosten

1.800

3.600

4.500

Bedragen in euro’s. De niet gebruikte gelden zullen in eerste 3 jaar gereserveerd worden voor
onverwachte uitgaven.
De inkomsten zullen grotendeels donaties zijn en bijdragen voor kosten van de bijeenkomsten
(entreegelden).
Kantoorartikelen zullen geschonken worden. De beheerskosten, anders dan bankkosten, zullen
ongeveer nihil zijn.
Schatting kosten die wel verwacht worden zijn:

2018

2019

2020

- kosten drukwerk, voor zo ver niet geschonken,

0

300

300

- kosten website

100

300

400

- kosten informatie bijeenkomsten (zaalhuur/koffie)

1500

2700

2700

- bank kosten

100

120

140

- verzekeringskosten

p.m.

p.m.

700

- beheerskosten

p.m.

p.m.

p.m.

- overige kosten/onverwacht

100

180

260

1800

3600

4500

Geschatte totale kosten (in euro’s):

