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Introductie 

Een Stolperstein – in het Nederlands “struikelsteen” – is een straatklinker waarop een 
messingplaatje van 10 x 10 centimeter is aangebracht. Op dat plaatje zijn de naam, 
geboorte- en overlijdensgegevens van één slachtoffer weergegeven. De steen wordt 
geplaatst voor het laatste woonhuis van het slachtoffer. “Een persoon is pas vergeten als zijn 
naam vergeten is” is dan ook het motto van het Stolpersteineproject. Dit is een initiatief van 
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. In de gemeente Groningen zijn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog duizenden mensen omgekomen. Een groot deel van de slachtoffers is 
omgekomen of vermoord in de concentratie- en vernietigingskampen van het naziregime. 
Voor alle slachtoffers, Joden, Sinti en Roma, homoseksuelen, politieke tegenstanders, 
verzetsstrijders etc. kunnen Stolpersteine worden gelegd. De stichting Stolpersteine 
Groningen is eind 2021 opgericht om de aanvragen binnen de gemeente Groningen te 
coördineren en de aanvragers te helpen bij de aanvraag en het plaatsen van de stenen. 

 

Doelstelling 

Het doel van de stichting is om het leggen van Stolpersteine in de gemeente Groningen te 

faciliteren en stimuleren en daarmee de individuele slachtoffers van het nazi-regime in de 

Tweede Wereldoorlog binnen de gemeente Groningen blijvend te herdenken.  

 

Middelen 

- De stichting helpt individuele aanvragers met de aanvraag en desgewenst ook met 

archief- en genealogisch onderzoek.  

- De stichting treedt op als coördinatiepunt voor de organisatie van Gunter Demnig in 

Duitsland en Amsterdam waar het de vervaardiging van de stenen met de daarin 

gebeitelde tekst voor het oorlogsslachtoffer betreft. 

- De stichting treedt op als coördinatiepunt voor de gemeente Groningen waar het de 

planning van de plaatsing van de stenen op de gemeentegrond betreft.  

- De stichting stimuleert het aanvragen en plaatsen van Stolpersteine door contacten 

te leggen en onderhouden met betrokken instanties in de gemeente Groningen.  

- De stichting tracht fondsen te verwerven om in de kosten van individuele 

Stolpersteine te voorzien bijvoorbeeld t.b.v. een huisgenoot zonder nabestaanden en 

zonder aanvrager die ook is omgekomen en waarvoor wel een steen wordt gelegd.  

 

 



Beleidsplan 2022 

De stichting is eind 2021 opgericht. Voor 2022 zijn de volgende activiteiten gepland: 

- Bekendheid geven middels de website www.stolpersteinegroningen.nl  

- Overleg met diverse instanties in Groningen zoals het bestuur van de gemeente 

Groningen, de Joodse gemeente Groningen, de stichting Folkingestraat synagoge, 

diverse organisaties in wijken etc. 

- Overleg met de organisatie van Gunter Demnig in Amsterdam (Alexander 

Stukenberg) over de coördinatie van aanvragen uit Groningen t.b.v. een zo optimaal 

mogelijk proces (aanvraag, aanlevering van teksten, en productie van stenen).  

- Overleg met de stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen (die ophoudt te 

bestaan) over overdracht van gegevens en continuering van de website. 

- Overleg met diverse media zoals diverse kranten, RTV Noord, OOG TV om de 

stichting naamsbekendheid te geven. 

- Coördinatie van een eerste plechtigheid. In april 2022 zijn de eerste leggingen van 

Stolpersteine in de stad gepland, waarbij de initiatiefnemer van het Stolpersteine 

project en kunstenaar Gunter Demnig een bezoek aan de stad zal brengen, enkele 

stenen zal plaatsen en een openbare lezing zal geven.  

- Helpen van aanvragers van Stolpersteine voor plaatsing van stenen in het najaar 

2022 en voorjaar 2023.  

- Werven van vrijwilligers/adviseurs in de diverse wijken van de stad om lokale 

initiatieven te ondersteunen. 

 

Financiën 2022 

De stichting heeft geen winstoogmerken. Bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding. 

Alle betalingsverkeer loopt via een bankrekeningnummer, er is geen betalingsverkeer in 

contanten. 

De kosten bestaan uit: 

- Het voldoen van de rekening van de organisatie van Gunter Demnig (Amsterdam, 

Duitsland) voor het maken en verzenden van de stenen (€150,00 per steen, prijspeil 

2021). 

- Eventueel daarmee samenhangende eenmalige kosten (reis en verblijfkosten Gunter 

Demnig).  

- De eenmalige oprichtingskosten (notarieel en KvK) van de stichting. 

- Kosten t.b.v. het maken en onderhoud van de website.    

- (Beperkte) reisonkostenvergoeding voor adviseurs en vrijwilligers (geen 

vacatiegelden).    

De inkomsten bestaan uit: 

- Betaling van de productie- en verzendkosten van de Stolpersteine (€150,00 per 

steen, prijspeil 2021) door de aanvragers. 

http://www.stolpersteinegroningen.nl/


- Donaties die met name bedoeld zijn voor de bekostiging van Stolpersteine waarvoor 

geen aanvraag door derden is gedaan (bijvoorbeeld t.b.v. een huisgenoot zonder 

nabestaanden en zonder aanvrager die ook is omgekomen en waarvoor wel een 

steen wordt gemaakt) en het opbouwen van een beperkt opstartkapitaal om de 

initiële oprichtings- en websitekosten te dekken.  

Vermogen: 

- De stichting zal een gering vermogen aanhouden ter overbrugging van tijdelijke 

kosten (samenhangend met het betalingsverkeer voor de Stolpersteine), betaling van 

incidentele Stolpersteine zonder aanvrager (zie hierboven), incidentele reiskosten 

van adviseurs, en het onderhoud van de website.  

 

 


