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Aan: 
De geïnteresseerden in de deelname aan de Operatie Market Garden in 2014 
 
L.S. 
        
De stichting Platform Market Garden (SPMG, het Platform), heeft ten doel de vieringen en 
herdenkingen van de operatie Market Garden, in het gehele gebied waar de operatie plaatsvond, te 
coördineren en te stimuleren en waar nodig te ondersteunen. 
Daarnaast zal de stichting nieuwe initiatieven ontwikkelen, die de herinnering aan de operatie in stand 
houdt en dit in de ruimste zin des woords. Het Platform tracht haar doel onder meer te verwezenlijken 
door de reeds bestaande organisaties bij elkaar te brengen en hiervoor coördinerend op te treden. Zij 
maakt hiervoor gebruik van de relaties tussen enerzijds de diverse organisaties en anderzijds de 
autoriteiten. Zij heeft een coördinerende rol ten aan zien van de communicatie.  
 
Vanuit bovenstaande doelstelling hebben een aantal deelnemers aan het Platform het idee geopperd 
om in september 2014, 70 jaar na de Operatie Market Garden, een tocht te organiseren met 
historische voertuigen uit die tijd in de regio waar de operatie plaatvond. 
 
Daar het Platform een coördinerende en ondersteunende instantie is en dit alleen goed kan doen 
indien zij zich in een onafhankelijke positie bevindt t.o.v. de deelnemers, is besloten deze tocht niet 
zelf te organiseren maar over te laten aan een separate stichting, welke uiteraard wel deelnemer is 
aan het Platform. 
 
Op 2 oktober jl. is dan ook de stichting Operatie Market Garden 2014 (OMG2014) opgericht met als 
doel: 
 

‘Het (doen) organiseren, casus quo, coördineren van een historische militaire tocht 
in September tweeduizend en veertien, hierna ook te noemen de Operatie, deze te 
stimuleren en waar nodig te ondersteunen, het faciliteren van een Basecamp met 
cateringvoorzieningen ten behoeve van de deelnemers, en voorts al hetgeen met 
een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles

 

in de ruimste zin des woords.’ 
 
Om deel te nemen aan de ‘Operatie’ behoeft men derhalve geen deelnemer te zijn van het Platform. 
Als deelnemer hoeft men ook geen lid te zijn van OMG2014. Zodra de tijd daar is, zal deelname 
gepubliceerd worden binnen het groene wereldje en kan men inschrijven. 
 
De nieuwe stichting OMG2014 is de organiserende instantie van dit evenement. Geïnteresseerden om 
mee te helpen met de organisatie kunnen zich melden bij het bestuur van de Operatie.  
 
Wij hopen met deze organisatievorm een geweldig evenement op te zetten waarbij naast de door de 
OMG2014 georganiseerde tocht samen met alle andere organisaties op een onvergetelijk wijze de 
operatie Market Garden en daarmee onze bevrijders, zullen worden herdacht. 
 
 
De voorzitter Stichting Platform Market Garden,       
Harry A.J. Smits 


