
 

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de huidige functionaris, is het bestuur per 1 januari 2019 op zoek naar een 

VOORZITTER 

Doelstelling Stichting Sobibor 

De Stichting Sobibor stelt zich ten doel het voormalige vernietigingskamp Sobibor onder de publieke aandacht te brengen en de herinnering aan allen die 

gedeporteerd zijn naar Sobibor in stand te houden, met bijzondere aandacht voor de 34.313 Joden die tijdens WOII vanuit Westerbork in 19 transporten 

naar het vernietigingskamp Sobibor in door de nazi’s bezet Polen zijn gedeporteerd en daar, of in de omgeving, zijn vermoord. 

Enerzijds richt de Stichting Sobibor zich op nabestaanden, onder meer door het organiseren van herdenkingsreizen. Anderzijds richt de Stichting Sobibor 

zich op educatie, met name van de jeugd. Dit doet de stichting onder meer door docenten uit het middelbaar onderwijs te faciliteren om de Aktion Reinhard 

kampen te bezoeken. Daarmee beogen wij hun kennis over dit deel van de geschiedenis op een hoger plan te brengen, wat uiteindelijk leidt tot meer kennis 

en betere overdracht. Tevens is de stichting onderdeel van de jaarlijkse Internationale Jeugd Conferentie in Sobibor. Hiervoor financiert de stichting de reis 

van enkele scholieren die vier dagen in de omgeving van Sobibor met leerlingen uit andere landen discussiëren. Binnen de discussies in internationaal 

gemengde groepen is de herinneringsgeschiedenis een terugkerend thema. 

Taakomschrijving voorzitter 

- Voorzitten van de vergaderingen (ca. 10 x per jaar) 
- Lobbyen en contacten onderhouden met de verschillende betrokken organisaties rond de herinrichting (voornamelijk Ministerie van VWS, Poolse 

overheid, management van staatsmuseum Majdanek, betrokken archeologen, en in mindere mate Slowaakse en Israëlische overheid en de 
Provincie Gelderland) 

- Sparring partner voor de overige bestuursleden en hun activiteiten 
- Het gezicht zijn van de stichting, daar waar nodig. Een voorbeeld hiervan is de toespraak bij de jaarlijkse  kindertransportenherdenking in Kamp 

Vught en bij andere herdenkingen of bijeenkomsten 
- Contactpersoon voor de media 

 
Daarnaast vervult de huidige voorzitter ook nog de volgende taken, in overleg kunnen die ook overgedragen worden aan andere bestuursleden: 

- Organiseren van herdenkingsreis 
- Contact persoon voor Kamp Vught voor de kindertransportenherdenking die we samen met hen organiseren 
- Eindredactie jaarverslag 

 
Verdere informatie is in te winnen bij info@sobibor.org. Belangstellenden worden verzocht vóór 19 augustus 2018 een email te sturen met hun CV en 
motivatie voor deze sollicitatie aan info@sobibor.org. 
 


