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VOORWOORD
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei werkt in beleidsperioden van vijf jaar. Voor dit ritme is gekozen omdat er in

lustrumjaren meer aandacht is voor herdenken en vieren dan in reguliere jaren. Met de afstand in de tijd

tot de Tweede Wereldoorlog en een betere verankering van de tradities van herdenken en vieren, ook bij

jongere generaties, neemt het verschil tussen lustrumjaren en reguliere jaren zichtbaar af. 

In december 2010 verscheen het beleidsplan Stilstaan bij vrijheid, herdenken, vieren en herinneren. In dit beleids-

plan, dat betrekking heeft op de periode 2011 t/m 2015, is het beleid op hoofdlijnen beschreven. In aan-

vulling hierop wordt jaarlijks een begroting met toelichting opgesteld. 

Dit jaarverslag en deze jaarrekening vormen de inhoudelijke en financiële verantwoording over het jaar

2013.

In het eerste hoofdstuk van het jaarverslag wordt teruggekeken op 2013 en wordt alvast een korte vooruitblik op

2014 gegeven. In hoofdstuk 2 worden vervolgens de belangrijkste resultaten van 2013 op een rij gezet.

Afgesloten wordt met de jaarrekening, de financiële verantwoording over 2013.

Joan Leemhuis-Stout Nine Nooter

voorzitter directeur
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JAARVERSLAG 2013

1 – Terugblik op 2013

Inleiding

Het geven van richting aan zingeving van herdenken, vieren en herinneren is een bovenliggende taak

van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het comité voelt een verantwoordelijkheid ‘het verhaal van de

oorlog te blijven vertellen’ en mede daardoor een bijdrage te leveren aan vrede en vrijheid. Het blijvend

investeren in het bereiken en het betrekken van mensen is daarmee onlosmakelijk verbonden. Het co-

mité gaat met het oog op de nieuwe beleidsperiode op zoek naar het gemeenschappelijke nationale

verhaal voor herdenken en vieren. Wat herdenken we op 4 mei? Wat vieren we op 5 mei? Wat is het ver-

haal dat we onze kinderen mee willen geven? Het Nationaal Comité wil een nieuw breed gedeeld fun-

dament leggen onder 4 en 5 mei en de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. In 2013 zijn de

piketpalen voor het gesprek met de samenleving geslagen. In 2014 zal het comité daadwerkelijk het

land in gaan. Dit proces wordt in 2015 afgerond en vastgelegd in de meerjarige beleidsnotitie 2016 t/m

2020.

De taken van het comité op het gebied van ‘herinneren’, zoals die in 2011 door het ministerie van VWS

zijn overgedragen, zijn verder gebundeld en meer in samenhang gebracht met bestaande projecten en

activiteiten. Het ondersteunen van de infrastructuur van de oorlogsmusea en herinneringscentra heeft

vorm gekregen in een groot samenwerkingsproject De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen. In het uit-

voeren van het subsidiebeleid is, ondanks de veranderende regelgeving, meer routine gekomen. De eerste

resultaten van projecten die met subsidie tot stand zijn gekomen zijn zichtbaar geworden. De jaarlijkse

uitwisselingsbijeenkomsten worden zeer gewaardeerd, druk bezocht en leveren nieuwe impulsen en sa-

menwerking op. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is bij het grote publiek bekend van het organiseren van de grote evene-

menten op 4 en 5 mei, (communicatie)campagnes en van activiteiten op het terrein van educatie zoals

het Nationaal Aandenken en Adopteer een Monument. Maar het comité is vooral ook een netwerkorgani-

satie. Het samenbrengen van mensen, activiteiten en initiatieven met als doel afstemming en samenhang

te bevorderen en herdenken, vieren en herinneren te borgen in de samenleving. 

Samenhang

In 2013 is de samenhang tussen 4 en 5 mei waar mogelijk uitgedragen, met in achtneming van de ‘ei-

genheid’ van de beide dagen afzonderlijk. Dit geldt zowel voor de inhoud als voor de vormgeving en de

uitstraling. In alle persberichten is aan het bouwwerk dat 4 en 5 mei vormen gerefereerd. Qua stijl is een-

heid aangebracht in alle uitingen: uitnodigings- en toegangskaarten, programmaboekjes, CPNB-uitgave

en de fysieke aankleding. Kenmerkend voor de gekozen stijl is het gebruik van een prominente plaats

voor de cijfers 4 en 5 in combinatie met de driekleur: rood-wit-blauw en het fakkellogo. 

Applaus op de Dam 

Ieder jaar krijgt de 4 mei-voordracht een speciaal accent. Pauline Broekema sprak over de Jodenvervolging

op het platteland. Met oud-commandant der Nederlandse Strijdkrachten Peter van Uhm is gekozen voor

aandacht voor de militaire inzet, door zijn eigen persoonlijke verhaal en motivatie om te dienen voor de

vrijheid, won de voordracht aan zeggingskracht. De positieve reacties op de toespraak van Van Uhm,
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onderstreept door een uniek applaus op de Dam, en het feit dat het bereik van de spreker door de recht-

streekse uitzending op televisie groot is, benadrukt het belang van de keuze voor een aansprekende spre-

ker op de Dam. 

De invloed en zeggingskracht van muziek is groot. Daarom is een nieuw arrangement met filmmuziek

van vier bekende oorlogsfilms gemaakt voor het moment dat de genodigden zich naar het Nationaal

Monument verplaatsen en de Dam volstroomt met publiek. De sfeer op de Dam was merkbaar rustiger

en meer ingetogen dan in voorgaande jaren. 

5 mei-lezing

Het comité heeft aansluiting gezocht bij de activiteiten in de provincie Utrecht in het kader van de Vrede

van Utrecht 300 jaar. Hoogleraar Ernst Hirsch Ballin legde in zijn inspirerende lezing de verbinding tussen

(de Vrede van) Utrecht en het jaarthema: vrijheid spreek je af. 

“Vrijheid berust dus op een verbond, een afspraak die als vanzelfsprekend van kracht is tussen mensen

– omdat ze elkaar weten te respecteren. Wat dit concreet inhoudt, welke verplichtingen hierbij horen en

welke aanspraken: dat wordt gepreciseerd in grondwetten en wetten die de burgers in vrijheid aanvaarden.

Zonder recht geen vrijheid, zonder vrijheid geen recht: vrijheid spreek je af”, aldus Hirsch Ballin.

Het traject in de aanloop naar 5 mei bestond zowel uit projecten van het comité, zoals Dichter bij 

4 mei en de Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten als uit projecten die door de provincie of het Bevrij-

dingsfestival zijn geïnitieerd. De vier debatten in het stadhuis van Utrecht over de Four Freedoms waren

een goede inhoudelijke opmaat naar het slotdebat op het festivalterrein, waarvoor minister-president

Rutte de aftrap deed. 

5 mei-concert

De belangstelling voor het 5 mei-concert langs de kaden en voor de televisie was groot. Gedurende het

programma nam het aantal kijkers toe tot bijna 3 miljoen. Het feit dat het koninklijk paar voor het eerst

aanwezig was, en daarnaast ook prinses Beatrix, speelde daarbij zo vlak na de troonswisseling mogelijk

een rol. 

In het concert werd zowel een relatie gelegd naar de Bevrijdingsfestivals als naar de 5 mei-ochtend. Nick

& Simon traden op, zij waren in 2012 Ambassadeurs van de Vrijheid. Ernst Hirsch Ballin kwam uitgebreid

aan het woord in het voorprogramma. En het vuur dat op de Amstel ontstoken werd, is door een van de

kinderen van de Dansacademie opgehaald bij het Bevrijdingsfestival in Utrecht. Het 5 mei-concert is een

blijvend zoeken naar een optimale balans: vorm-inhoud, klassiek-populair, publiek op de kaden versus

gasten van het comité en locatie versus televisie. In 2013 is in elk geval de doelstelling gerealiseerd om

het 5 mei-concert onder de aandacht te brengen van de mensen thuis. Er is tweemaal een herhaling van

het concert uitgezonden. 

Bevrijdingsfestivals

In 2013 is een pilot-audit uitgevoerd onder de 14 Bevrijdingsfestivals waarmee de gemeenschappelijke

profilering en aankleding in kaart is gebracht. De resultaten zijn gebruikt als onafhankelijke input voor

de ‘heidagen’ met voorzitters en coördinatoren. Het doel is te komen tot een vorm van normering zodat

het comité en de festivals weten waarop gestuurd moet worden. 

Fort Freedom is een nieuw project in samenwerking met Kunstbende. Vierentwintig jongeren hebben in

één weekend films over vrijheid gemaakt voor de led-schermen op de festivals. Het 5voor5-moment,

waarbij alle festivals gelijktijdig een podiumactie uitvoeren, is een goed concept waarmee de samenhang

wordt versterkt. 
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Voor de tweede keer heeft de NOS op 5 mei-avond op Nederland 3 rond 23.00 uur een speciaal pro-

gramma uitgezonden over de Ambassadeurs van de Vrijheid en hun tour langs de festivals. Gezien de

positieve reacties wordt dit programma komend jaar uitgebreid. 

Media-aandacht 

Mede als gevolg van de discussies rond de herdenking in Vorden is kort voor de meidagen in de media

de discussie over herdenken op drie punten in het bijzonder gevoerd: 

• de breedte van de Nationale Herdenking (tot 1945 of ook daarna; vredesoperaties); 

• de (onvoldoende) aandacht voor de Jodenvervolging;

• het herdenken van ‘daders’ naast de slachtoffers (en in het verlengde daarvan de discussie rond ver-

zoenen versus herdenken). 

De ervaring leert dat een aantal discussies rondom herdenken en vieren met enige regelmaat weer naar

boven komt. Het is de verwachting dat toon en inhoud op onderdelen nu anders zullen zijn. 

Opvallend is dat de discussie op de social media heel anders van toon en inhoud is dan in de traditionele

media. Op de social media is men negatiever over het appel om meer aandacht te besteden aan de

Joodse slachtoffers bij de herdenking en positiever over het ook aandacht besteden aan de Duitse ‘slacht-

offers’. 

Voor de verschillende activiteiten op 4 en 5 mei is dit jaar veel meer media-aandacht geweest, dankzij

een (pro)actief opereren van de voorzitter en de directeur, maar ook door een actieve opstelling van de

sprekers Pauline Broekema en Peter van Uhm. Voor het eerst heeft het comité een live blog bijgehouden

op 4 en 5 mei zelf. 

Van nieuwe taken naar reguliere werkzaamheden

In het najaar 2012 heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei een eerste directeurenoverleg van de oorlogs-

en verzetsmusea georganiseerd. Centraal stond het doel gemeenschappelijke inhoudelijke en strategische

vraagstukken met elkaar te delen. In het najaar 2013 is in samenwerking met de Stichting Musea en Her-

inneringscentra 40-45 een tweede bijeenkomst georganiseerd, gecombineerd met een bezoek aan, en

discussie over, de vernieuwde Kazerne Dossin in Mechelen. 

Na het studieprogramma over de herdenkingscultuur in Engeland stond in 2013 de vraag centraal hoe

de Tweede Wereldoorlog te verbinden aan actuele thema’s. Op uitnodiging van het comité is door me-

dewerkers van diverse musea en instellingen deelgenomen aan een internationale conferentie in Oslo

over dit onderwerp en er is in dat kader een werkbezoek gebracht aan musea in België en Noord-Frankrijk.

Voor het internationale studieprogramma bestaat een groot draagvlak binnen de sector. 

Vijfentwintig oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra doen mee aan een gezamenlijke campagne

De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen om daarmee de bekendheid van de sector bij het algemene

publiek te vergroten. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is samen met de Stichting Musea en Herinne-

ringscentra 40-45 initiatiefnemer. De campagne is in mei 2013 van start gegaan. Gastcurator Ad van

Liempt gaf daarvoor de aftrap in De Wereld Draait Door. 15 Augustus was een tweede publicitair moment,

met de lancering van de website en de start van de activiteiten. Het publiek kon vanaf dat moment zelf

de laatste vijf voorwerpen voor in de tentoonstelling aandragen. Het project wordt gecoördineerd vanuit

het bureau van het comité. De verschillende musea participeren actief in de diverse werkgroepen. Begin

2014 wordt de tentoonstelling door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander geopend in de Kunsthal in

Rotterdam. 
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In het primair- en voortgezet onderwijs is een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid van, en bezoek

aan de oorlogs- en verzetsmusea. De resultaten worden gepresenteerd op de onderwijsconferentie in de

Kunsthal in maart 2014. 

In 2013 is vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei zowel de Holocaustherdenking als de Indië-herdenking

productioneel ondersteund. Er zijn tal van kleine en grotere logistieke en organisatorische veranderingen

doorgevoerd die de herdenkingen voor de aanwezige autoriteiten en het publiek meer toegankelijk maken.

Met beide organisaties groeit een vertrouwensband, wat een voorwaarde is voor een goede samenwerking

en ondersteuning. 

In 2013 is extra geïnvesteerd in het begeleiden van subsidieaanvragen en het actief onder de aandacht

brengen van de twee subsidieregelingen. De uitwisselingsbijeenkomsten bevorderen het delen van kennis

en ervaringen en leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden. In 2014 wordt een aanvang gemaakt met

de evaluatie van de programma’s en de bijbehorende werkzaamheden van het bureau. 

Belang en betekenis – heden en verleden 

Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt dat het draagvlak voor 4 en 5 mei al jaren lang groot en stabiel

is: 84% vindt herdenken op 4 mei belangrijk, 70% het vieren van de vrijheid. Als gevraagd wordt waarom

men herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei belangrijk vindt, dan geeft een ruime meerderheid aan dat

dit komt door nieuws en actualiteit en door verhalen van familie en vrienden over de Tweede Wereldoor-

log. 50% Geeft aan dat juist in deze verhalen voor hen het belang ligt van herdenken. 

De betekenis van 4 en 5 mei ontleent men aan verleden én heden. De helft van de Nederlanders denkt

op 4 mei aan alle oorlogsslachtoffers van welke oorlog dan ook, bijna vier op de tien denkt aan alle slacht-

offers van de Tweede Wereldoorlog en een derde aan alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereld-

oorlog en oorlogen en vredesoperaties daarna. Op 5 mei viert 66% dat we nu in vrijheid leven. Voor 20%

staat het einde van de Tweede Wereldoorlog centraal.

Ook in de associaties die men heeft met begrippen als oorlog en (on)vrijheid komen heden en verleden

samen. Driekwart van de bevolking kent (nog) iemand die de oorlog heeft meegemaakt. Een derde van

de bevolking associeert ‘oorlog’ nog steeds allereerst met de Tweede Wereldoorlog. Maar de meeste

mensen denken zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog bij ‘oorlog’ primair aan actuele

conflicten. 

Bestuurlijke zaken

De implementatie van de besluiten die op basis van de Visienota Nationaal Comité 4 en 5 mei, als model

en als werkwijze in november 2012 zijn genomen vroeg in 2013 veel aandacht. Ook in 2014 zullen het co-

mité en het bureau hieraan aandacht besteden. Naar verwachting wordt de implementatie half 2014 af-

gerond. Het doel van de transitie is: de formele en materiële verantwoordelijkheid van het comité

bestuurlijk goed te verankeren. 

In het kader van de hiervoor bedoelde implementatie is ook besloten dat het Nationaal Comité jaarlijks

een ‘zelfevaluatie’ zal doen. Deze evaluatie zal in de eerste helft van 2014 plaatsvinden.

Het Nationaal Comité kent momenteel drie werkgroepen en drie commissies. De leden zijn over de werk-

groepen en commissies verdeeld op basis van kennis en/of belangstelling, mede in aanmerking nemend

een (zoveel mogelijk) evenwichtige belasting van de leden. De werkgroepen beslaan de terreinen her-

denken, vieren en internationaal. De (tijdelijke) commissies zijn ingesteld rond de terreinen van personeel
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en organisatie, van financiën en van communicatie. Naast de vaste werkgroepen en commissies kent

het comité de Implementatiegroep die in het bijzonder is belast met de (controle op de) voortgang van

de implementatie van ‘Inrichting en werkwijze’.

Behoefte aan inhoudelijke en financiële duurzaamheid, de relatie met het ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport en het 25-jarig bestaan hebben het comité in het najaar van 2013 doen besluiten om in

2014 een evaluatie te doen met als kernvragen:

•  geeft het comité op de goede wijze, op het juiste moment, met conforme besteding der middelen uit-

voering aan zijn taken?

•  welke eisen stellen de taken van het comité en de verwachtingen uit de relevante omgeving aan de or-

ganisatie (cultuur en structuur)?

•  zijn de kernwaarden (onafhankelijk, neutraal en gericht op zingeving) passend bij de taken en worden

die herkend?

Vooruitblik 2014 

4 en 5 mei, maar ook andere dagen

Het comité is vooral ‘zichtbaar’ op en rond de meidagen. Op andere momenten is het comité meer op

de achtergrond en is zijn werk vooral faciliterend aan derden. De bijeenkomsten voor lokale organisatoren

van 4 en 5 mei, de ondersteuning van de Holocaustherdenking en de Indië-herdenking leiden tot orga-

nisatorische veranderingen en verbeteringen. Het onderzoek over generaties en (on)vrijheid in samen-

werking met de Universiteit Utrecht biedt nieuwe inzichten. De campagne en tentoonstelling De Tweede

Wereldoorlog in 100 voorwerpen wordt vrijwel volledig door het bureau uitgevoerd. Het doel is echter de

bekendheid van de oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra te vergroten en daarmee de herin-

nering aan de Tweede Wereldoorlog breed in de samenleving te borgen. Ook digitaal verleent het comité

diensten, mede namens aan WO II-gerelateerde instellingen, aan bijvoorbeeld het onderwijs (leermid-

delenoverzicht), lokale organisaties en het algemeen publiek (www.tweedewereldoorlog.nl en de database

Oorlogsmonumenten op www.4en5mei.nl ). Aandachtspunt zal zijn ook deze activiteiten meer zichtbaar

te maken als werk van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Met het land

Het bestuur heeft in 2013 het initiatief genomen om in 2014 verkenningsbijeenkomsten te organiseren

om op zoek te gaan naar het gemeenschappelijke Nederlandse verhaal over herdenken en vieren. Wat

wordt de inhoudelijke koers van herdenken, vieren en herinneren en welke vormen worden daaraan ge-

geven in de komende jaren? De verschillende bijeenkomsten vormen een bron van informatie en inspi-

ratie voor hopelijk een nieuw gemeenschappelijk nationaal verhaal over de herinnering aan de Tweede

Wereldoorlog dat aan komende generaties wordt meegegeven. Zomer 2014 ligt er op basis van een aantal

verkenningsbijeenkomsten een eerste visie. Met deze nieuwe, meer op open dialoog gebaseerde werk-

wijze, hoopt het comité voor de komende jaren herdenken en vieren een solide basis te geven. 
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2 – Resultaten

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontplooit ieder jaar tal van activiteiten. Jaarlijks terugkerende activiteiten zoals

de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei en het 5 mei-concert op de Amstel. Daarnaast geeft het

Nationaal Comité 4 en 5 mei op allerlei andere wijzen invulling aan herdenken en vieren en aan de her-

innering aan de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld door eenmalige projecten als de campagne De Tweede

Wereldoorlog in 100 voorwerpen. In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste resultaten in feiten en

cijfers weergegeven.

Herdenken en vieren

Nationale Herdenking 4 mei

Programma

• Tv-journaliste en schrijfster Pauline Broekema, auteur van het boek Benjamin. Een verzwegen dood, hield

de 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk. In haar voordracht Geef mij onze klei maar gaat zij in op het

Joodse leven in de Mediene.

• Eriks Esenvalds, componist (Letland, 1977), schreef speciaal voor de herdenkingsbijeenkomst in De

Nieuwe Kerk op basis van het Zweedse volksliedje Vem kan segla förutan vind een nieuwe compositie.

Het Jiddische liedje Nakht un Regn is gecomponeerd door de uit Oekraïne afkomstige Joodse componist

Mani Leib (1883-1953). De muziek werd gezongen door het Nationaal Kinderkoor onder leiding van di-

rigente Wilma ten Wolde. Hella de Ridder van het Kinderkoor droeg het openingswoord Deze bijeenkomst

voor.

• Kolonel J. Post, hoofdkrijgsmachtaalmoezenier, sprak het Onze Vader uit. Roos Reinhartz  (16), winnares

van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei, droeg  op de Dam, direct na de twee minuten stilte, haar gedicht

Nachtelijke overdenkingen voor. De wedstrijd vond dit jaar plaats in de provincie Utrecht.

• Peter van Uhm, generaal b.d., sprak op de Dam. Zijn toespraak had als thema en titel: Saamhorigheid.

• Op de Dam speelde de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. chef-dirigent Jos Pommer. Op het

moment dat de Dam volstroomde met publiek werd een nieuw arrangement op basis van muziek uit

oorlogsfilms ten gehore gebracht.

Belangstelling

• 25.000 mensen woonden de herdenking op de Dam bij. Het was drukker dan in de voorgaande jaren. 

• 5,6 miljoen mensen keken naar de tv-uitzending van de Nationale Herdenking (in 2012 waren dit er

5,1). Waardering: 8,2.

• 20.000 fakkels werden in drie uur tijd uitgereikt aan belangstellenden op de Dam.

• 35 partners en diensten waren betrokken bij de organisatie  van de herdenking, 1500 medewerkers en

70 vrijwilligers waren betrokken. 

• 1700 belangstellenden woonden de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk bij; 1400 overlevenden

en nabestaanden en 300 functioneel genodigden. 

• de aanwezigen in De Nieuwe Kerk waardeerden de herdenking met een 8,3. 

• 93 % van de genodigden in De Nieuwe Kerk vindt de twee minuten stilte het belangrijkste onderdeel

van het programma.

• 70 jaar is de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen in De Nieuwe Kerk , 59 procent van de aanwezigen

heeft de Tweede Wereldoorlog zelf meegemaakt. 
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5 mei-lezing

Programma

• Provincie Utrecht bood aan vanwege 300 jaar Vrede van Utrecht dit jaar gastheer te zijn voor de 5 mei-

lezing.

• Prof. dr. E.H.M. Hirsch Ballin, oud-minister en hoogleraar staatsrecht, verzorgde in de Dom te  Utrecht

de 5 mei-lezing met de titel Een verbond van vrijheid. Hij stelde dat: “Alleen in wederkerig respect kunnen

mensen vrij zijn en met elkaar in vrede leven.”

• Minister-president Rutte, commissaris van de Koning de heer Robbertsen, burgemeester van Utrecht

de heer Wolfsen en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei mevrouw Leemhuis-Stout on-

dertekenden op het Domplein een spiegelpaneel van de tentoonstelling  Making Peace.

• Muzikale bijdragen werden verzorgd door zangeres Wende, de Nieuwe Philharmonie Utrecht en Close

Harmony Dekoor. 

• Minister-president Mark Rutte ontstak om 13.00 uur het Bevrijdingsvuur op het Bevrijdingsfestival in

Utrecht. 

• Roos Reebergen en het USKO begeleidden op muzikale wijze het ontsteken van het vuur met het Lied

van de Vrijheid. Vanuit Utrecht werd het Bevrijdingsvuur naar Amsterdam gebracht om tijdens het 

5 mei-concert op de Amstel ook daar te branden.

Belangstelling

• 550 genodigden waren bij de Nationale Viering van de Bevrijding in de Dom te Utrecht aanwezig.

• RTV Utrecht zond een samenvatting uit van het ochtend programma; de NOS deed dit voorafgaand

aan het 5 mei-concert op Ned.1.

5 mei-concert

Programma

• De Marinierskapel, onder leiding van Harmen Cnossen, verzorgde het concert met bijdragen van Nick

& Simon (Ambassadeurs van de Vrijheid 2012,) Maria Fiselier (mezzosopraan), muziekkorps Tamboers

en Pijpers en het Brabant Koor. 

• Het programma van het 5 mei-concert zet de traditie van het verbinden van generaties voort. Het num-

mer ‘Circle of life’ is bij uitstek een voorbeeld van het overdragen van tradities aan een nieuwe genera-

tie.

• Leerlingen van Lucia Marthas Institute for Performing Arts en jongeren van Scouting gaven het 600

meter lange rood-wit-blauwe Lint van de Vrijheid door. 

• De bouw van het podium en gastenplatform kwamen met medewerking van Defensie tot stand.

• Koning en koningin waren voor het eerst aanwezig bij het 5 mei-concert, maar daarnaast ook prinses

Beatrix.

Belangstelling

• 260 gasten op het platform en 15.000 mensen langs de kaden waren aanwezig bij het concert. 

• 2,3 miljoen televisiekijkers (Ned.1), hoogste kijkcijfer ooit. Waardering: 8. De herhaling op 5 mei om

23.22 uur: 296.000 en op 6 mei om 14.35 uur: 43.000. Daarmee is de doelstelling om publiek thuis

meer te bereiken ruimschoots gerealiseerd.
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Bevrijdingsfestivals 

Programma

• Dio, Miss Montreal en Chef’Special zijn de door het comité gecontracteerde Ambassadeurs van de

Vrijheid 2013. Zij hebben gezamenlijk veel media gegenereerd, met name ook door eigen inzet op social

media. Ook dit jaar heeft Defensie de helikopters voor de tour van de ambassadeurs beschikbaar ge-

steld.

• 50 inhoudelijke projecten werden, mede dankzij bijdragen van het vfonds en het ministerie van Bin-

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gerealiseerd.

• Door bemiddeling van het comité is er dit jaar op alle festivals een Sena Talent Stage gerealiseerd.

• Amnesty International, het Rode Kruis, IKV Pax Christi, College van de Rechten van de Mens, ProDemos

en OneMen waren in 2013 NGO-partners.

• 40 jongeren werkten een weekend aan clips over de vrijheid van 30 seconden. For(t) Freedom kwam

tot stand in samenwerking met Stichting Kunstbende. Op de festivals zijn de clips uitgezonden op de

schermen.

• Het comité komt 6x per jaar bij elkaar met de coördinatoren van de festivals; in 2013 zijn twee heidagen

georganiseerd met de voorzitters en coördinatoren van de festivals om de koers voor de toekomst te

bepalen.

Belangstelling

• 900.000 bezoekers bezochten de door het comité gecoördineerde 14 Bevrijdingsfestivals.

• 6000 vrijwilligers waren op de been om de Bevrijdingsfestivals in goede banen te leiden. 

• 292.000 kijkers zagen om 22.55 uur de NOS-reportage Artiesten van de Vrijheid 2013. 

• Jan Taminiau heeft in samenwerking met WE Fashion voor de tweede keer het Freedom T-shirt 

ontworpen. Dit werd landelijk bekend gemaakt via tv-programma RTL Boulevard. 5000 shirts zijn gratis

verstrekt aan vrijwilligers van de festivals.

Educatie

Eigen activiteiten

Adopteer een Monument

• 1419 deelnemende scholen waaronder 70 nieuwe scholen; ambitie was 50. 

• Nieuw voorleesverhaal Meneer Nowakowski van Jan Paul Schutten over de bevrijding en de rol van de

Polen. 

• 120 verhalen werden door kinderen ingezonden voor de Meester Jaap-wedstrijd.

• 2.500 maal werd de digitale les door unieke bezoekers bezocht.

Nationaal Aandenken

• 5.500 basisscholen bestelden in totaal 200.000 stuks van het Nationaal Aandenken, Vrijheid geef je

door! Deze scholen participeerden ook in de fakkelcampagne. 75 scholen deden mee aan de wedstrijd

Vrijheid geef je door en maakten een promofilmpje om extra aandacht te vragen voor herdenken en vie-

ren. De Van Kampenschool uit Vlaardingen won een bezoek aan de musical Soldaat van Oranje.

• 6.100 bezoekers bekeken de digitale les op www.kennisnet.nl, 50% is een terugkerende bezoeker. De

piek lag in april.
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Jeugd TV

• 60.000 kinderen keken op 5 mei naar Wat zou jij doen?, een discussieprogramma over vrijheid voor

kinderen van 10 tot 14 jaar. 

Infrastructuur- Educatie

Campagne De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen

• 25 oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra werkten o.l.v. het Nationaal Comité 4 en 5 mei

samen aan een campagne om deze organisaties meer bekendheid te geven. Deze campagne mondt in

2014 uit in een gezamenlijke tentoonstelling in de Kunsthal te Rotterdam: De Tweede Wereldoorlog in

100 voorwerpen. 

• Op 15 augustus (Indië Herdenking, officiële datum einde Tweede Wereldoorlog) lancering campagne

De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen.

• De door het comité ingestelde stuur- en werkgroepen zijn ieder vier maal bij elkaar gekomen. 

Belangstelling

• Diverse kranten en radio- en tv-programma’s besteedden aandacht aan de campagne.

• 50.000 bezoekers van de 50PlusBeurs kregen een informatiekaart van De Tweede Wereldoorlog in 100

voorwerpen. 

• 30 websites van diverse organisaties besteedden aandacht aan de tentoonstelling.

Leermiddelenwebsite

• 200 leermiddelen werden toegankelijk gemaakt door de website www.lesmateriaaloorlogenvrede.nl, die

gericht is op docenten uit het onderwijs.  

• 3.208 unieke bezoekers bezochten in schooljaar 2012/2013 de site en bleven gemiddeld vier minuten

op de site. Voor het schooljaar 2013/2014 wordt gestreefd naar totaal 6.000 bezoekers. 

Netwerkbijeenkomst directies musea

• 18 directie- of bestuursleden van oorlogs- en verzetsmusea en herinneringsinstellingen wisselden in

Mechelen (België) tijdens een tweedaagse bijeenkomst van gedachten over de toekomst van de museale

oorlogs-erfgoedsector met de bedoeling  een agenda voor de toekomst te formuleren.  

• Het programma werd gemaakt in samenwerking met Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. 

Internationaal studieprogramma

• 13 medewerkers van oorlogs- en verzetsmusea namen dit jaar deel aan de tweede editie van het inter-

nationale studieprogramma. Zij bezochten hiervoor o.a. de internationale conferentie ‘Crossing Borders’

in voormalig concentratiekamp Falstad in Noorwegen.  

Herinneringscentra - Gijzelaars

• Om de herinneringscentra te faciliteren om het onbekende thema van de gijzelaars in de Tweede We-

reldoorlog te borgen en onder de aandacht van het publiek te brengen, heeft het comité opdracht ge-

geven de gijzelaarsproblematiek in kaart te brengen. Uitgave in de serie kortlopend onderzoek.

Databestanden slachtoffers WO II

• Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft opdracht gegeven aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork

en het Joods Historisch Museum om advies te geven over een reeds jarenlange bestaande problematiek

rond het hanteren van verschillende slachtofferlijsten. Het betreft hier een nationale problematiek die

alle partijen in de sector aangaat; iedereen is gebaat bij een betrouwbare en eenduidige database van

Nederlandse slachtoffers uit WO II . 
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Kennisfunctie

Ondersteuning 

Herdenkingen

• Ondersteuning organisatie Nederlands Auschwitz Comité bij de organisatie van de Nationale Holocaust

Herdenking op 27 januari in Amsterdam. Door 1100 personen werd deze herdenking bijgewoond. 

• Ondersteuning organisatie Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 bij de organisatie van de Indië Her-

denking op 15 augustus in Den Haag; deze herdenking werd bijgewoond door 5000 personen.

Organisaties 

• 30 vertegenwoordigers van organisaties van oorlogsgetroffenen waren aanwezig op een informatiebij-

eenkomst waar men geïnformeerd werd over de nieuwe ontwikkelingen binnen het subsidieprogramma

Reünies en Lotgenotencontacten. 

• 120 vertegenwoordigers van lokale organisaties woonden een van de bijeenkomsten bij, georganiseerd

voor lokale organisatoren van herdenkingen en vieringen. Deze vonden plaats in april bij Hotel De We-

reld in Wageningen en in september bij het Marinemuseum in Den Helder. 

Infrastructuur-richting en zingeving

Jaarthema

• Vrijheid spreek je af was in 2013 het jaarthema bij het meerjarenthema Vrijheid geef je door.

Het webdossier bevatte cartoons, teksten en uitspraken waarin het (historische) belang van het maken

van afspraken werd uitgelicht. 

• 9.300 bezoekers hebben het dossier van het jaarthema op de website bezocht. 

Oorlogsmonumenten

• Bijna dagelijks komen aanvullingen voor de database Oorlogsmonumenten binnen. Bezoekcijfers 2013:

49.556 paginaweergaven, waarvan 13.937 unieke.

• De documentaire Sprekende Beelden, blijvende herinneringen werd uitgezonden op 4 mei voorafgaand

aan de Nationale Herdenking om 17.00 uur op Ned.2 (kijkcijfers: 143.000). De documentaire is mogelijk

gemaakt door het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. 

• Samen met Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht is op 23 april de Aanmoedigingsprijs Oor-

logsmonumenten uitgereikt aan het best beheerde, behouden en meest levende monument van de pro-

vincie Utrecht. 21 inzendingen, 5 genomineerden, 1 winnaar: het monument aan de Dorpsstraat te Doorn.

Webgids

• De webgids tweedewereldoorlog.nl stond in 2013 in het teken van de start van de campagne De Tweede

Wereldoorlog in 100 voorwerpen. De site is nieuw vormgegeven, thema’s zijn aangepast en er is een over-

zicht van oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra toegevoegd.

Websites

• 280.023 unieke bezoekers bezochten in 2013 www.4en5mei.nl. De meest geraadpleegde pagina is, net

als voorgaande jaren, de oorlogsmonumentendatabase.

• 20% van de bezoekers van www.4en5mei.nl bezocht in 2013 de versie die speciaal gemaakt is voor de

mobiele telefoon. 

• www.bevrijdingsfestivals.nl kreeg in 2013 een andere structuur waardoor informatie sneller te vinden

en te ontsluiten is. Ook voor deze website werd een mobiele versie gelanceerd. 
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Onderzoek

Toegepast onderzoek

• De publicatie Onderzoek uitgelicht (print en online) is tweemaal verschenen, oplage van 600 exemplaren

per keer. In 2013 is een redactieraad ingesteld.

Meerjarig onderzoeksprogramma Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen

• Onderzoeksprogramma in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) over de vraag hoe drie op-

eenvolgende generaties opvattingen en gedragingen rondom vrijheid, onvrijheid en herdenken ontwik-

kelen, tot uitdrukking brengen en aan volgende generaties doorgeven. 

Kortlopende onderzoeken

• In 2013 zijn twee kortlopende onderzoeken uitgevoerd. 

1. Onderzoek naar de wijze waarop men in West- en Oost-Europa oorlogen herdenkt en de vrijheid

viert;

2. Onderzoek naar de vraag of, en zo ja, hoe social media zinvol kunnen worden ingezet in het werkveld

van herdenken, vieren en herinneren.

Nationaal Vrijheidsonderzoek

• Het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2013 bestaat uit twee delen: het jaarlijkse draagvlakonderzoek en het

gemeenteonderzoek (herhaling van 2008) naar lokaal herdenken en vieren. Trouw, de NOS, de Lim-

burger en de Volkskrant hebben aandacht besteed aan het onderzoek. Tijdens twee bijeenkomsten voor

lokale organisatoren van herdenkingen/vieringen is het gemeenteonderzoek besproken.

Communicatie

Campagnes

De campagne in de zendtijd van de Rijksoverheid (voorheen Postbus 51 genoemd)

• 81 % van het Nederlandse publiek is met deze campagne over herdenken en vieren bereikt. 

• Het belang dat men hecht aan herdenken steeg van 65% naar 73%.

• 7,6 was de waardering van de tv-spot.  

• 78% van de Nederlanders is bekend met de fakkel.

• Advertenties in dagblad Metro. Bereik  2,8 miljoen. 

• Online advertenties bereik: 6 miljoen views op Spits.nl, Metro.nl en Telegraaf.nl

Social media-campagne: Fakkel op je profiel

• 82.990 deelnemers via Hyves 

• 26.811 deelnemers via mobiele telefonie.

• 4000 deelnemers via Facebook.

Fakkelcampagne

• 1,6 miljoen fakkels zijn verspreid, waarvan 1 miljoen fakkels via het onderwijs.

40.000 fakkels aan Scouting.

24.000 fakkels via de musical Soldaat van Oranje.



Nationaal Comité 4 en 5 mei – Jaarverslag 2013 16

• 200 hotels, boekhandels, bibliotheken, musea en kleine winkels deden mee aan een pilot.

• 17.000 verkochte fakkelspeldjes. 

• 9 participerende landelijke tv-stations, 7 regionale tv-stations, 142 lokale rtv-stations.

2 minuten stilte-campagne

• 3 nieuwe stiltespots met Frits en Barbara Barend, Chef’Special en Yvon Jaspers.

88 maal uitgezonden via de publieke omroep, daarnaast via diverse regionale/lokale zenders.

• 20 brancheorganisaties ontvingen ‘stiltebrieven’, waarin leden wordt opgeroepen om op 

4 mei om 20.00 uur twee minuten stil te zijn en mensen de gelegenheid te geven te herdenken. 

NC Magazine

• Tweemaal verscheen er in 2013 een uitgave van NC magazine, oplage 3000 exemplaren. Interviews met

onder anderen minister-president Rutte en staatssecretaris Van Rijn (VWS) die reflecteerden op her-

denken en vieren. Minister Bussemaker (Onderwijs) brak een lans voor meer samenwerking tussen

musea. Gerrit Jan Wolffensperger en Judith Belinfante spraken over het grote zwijgen na de Tweede

Wereldoorlog.
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JAARREKENING 2013

3 – Bestuursverslag

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is op 27 november 1987 bij Koninklijk Besluit ingesteld. Op 18 april 1988 is de Stich-

ting Nationaal Comité 4 en 5 Mei voor de Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding opgericht.

De leden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden bij Koninklijk Besluit, à titre personnel, benoemd

op voordracht van de minister-president, de minister van Algemene Zaken en de staatssecretaris van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar. In het Nationaal

Comité hebben vier personen qualitate qua zitting. Per 1 november 2013 is de heer Van Halder de heer

Van Maanen als secretaris-generaal bij het departement van VWS opgevolgd. De minister-president heeft

aan het comité een ambtelijk adviseur toegevoegd.

Conform het rooster van aftreden zijn mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart en de heren mr. B. Staal en drs.

D.E. de Swaan teruggetreden. 

Benoemd zijn mevrouw mr. drs. H. Heijmans,  de heer prof. mr. dr. L.H.J. Adams en de heer 

H. Laroes. Deze bestuurswisseling is bij Koninklijk Besluit van 22 april 2013 vastgesteld.

Het Nationaal Comité laat zich bij de werving van nieuwe bestuursleden bijstaan door het search- en se-

lectiebureau Nationaal Register.  Zo ook bij de werving van de nieuwe bestuursleden die in 2013 zijn toe-

getreden.

Bestuursleden

mw. ir. J.M. Leemhuis-Stout, voorzitter*

dhr. prof. mr. dr. L.H.J. Adams (vanaf 1 juni)

dhr. mr. J.C.G.M. Bakker, penningmeester*

dhr. Kol b.d. E.J. Burmeister

dhr. J. Franssen, vicevoorzitter (q.q. lid)*

mw. prof. dr. V.A.J. Frissen

mw. drs. M.J.M. Le Grand-van den Bogaard

dhr. drs. L.A.M. van Halder 

(q.q. lid vanaf 1 november) 

mw. mr. drs. H. Heijmans (vanaf 1 juni)

Adviseur

mw. drs. K. Ollongren 

*Dagelijks Bestuur

Directie

mw. drs. M.E.N. Nooter  –  tevens secretaris bestuur

dhr. J. van Kooten

dhr. H. Laroes (vanaf 1 juni)

dhr. drs. G.H.O.  van Maanen 

(q.q. lid tot 1 november)

mw. mr. M. Moll

dhr. mr. B. Staal (tot 1 juni)

dhr. J. Stolze MBA

dhr. drs. D.E. de Swaan (tot 1 juni)

mw. mr. H.M. Verrijn Stuart (tot 1 juni)

dhr. prof. drs. J. Wallage*

dhr. Ltgen drs. J.H. Wehren (q.q. lid)
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Jaarrekening op hoofdlijnen

In de jaarrekening wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende activiteiten/posten:

I.  Reguliere activiteiten 

De reguliere activiteiten zijn een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2011-2015. Het Nationaal Co-

mité stelt de begroting van deze activiteiten voorafgaand aan het uitvoeringsjaar vast. Vóór 1 oktober

wordt de aanvraag instellingssubsidie ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(VWS). In de Kaderregeling VWS-subsidies zijn voorschriften voor verwerking van het jaarresultaat op-

genomen.

II. Additionele activiteiten

Onder deze post zijn de projecten verantwoord die zijn gefinancierd met incidentele bijdragen. Het be-

treffen bijdragen van het vfonds, Sena en het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. 

III. Uitvoering subsidiebeleid mandaat - Uitvoeringskosten

Het Nationaal Comité verstrekt subsidies in mandaat namens de minister van VWS. Voor uitvoering van

deze taak ontvangt het comité een projectsubsidie. De vergoeding voor de uitvoeringskosten van de

mandaatregeling wordt verstrekt als lumpsumbedrag. Een verschil tussen de vergoeding en de werkelijke

uitvoeringskosten wordt verrekend met de exploitatiereserve.

IV. Uitvoering subsidiebeleid mandaat - Subsidieverlening

Het ministerie van VWS geeft een projectsubsidie ter hoogte van de uitbetaalde subsidies in mandaat.

Voor de mandaatgelden is jaarlijks een maximaal budget beschikbaar. Het niet bestede deel van het bud-

get vervalt aan het einde van het jaar.

Het Verslag uitvoering subsidiebeleid mandaat is niet in de jaarrekening verwerkt, maar opgenomen in de

bijlage bij de jaarrekening. Het verslag bestaat uit een financieel overzicht van de toegekende subsidies

en een inhoudelijke toelichting op de uitvoering van de mandaatregeling. De mandaatgelden zijn conform

de subsidievoorwaarden mandaat verantwoord aan VWS.

Consequenties vaststelling 2012 voor de jaarrekening 2013

In maart 2013 heeft het Nationaal Comité de jaarrekening 2012 vastgesteld. Vervolgens is deze ingediend

bij het ministerie van VWS. In november 2013 heeft het ministerie van VWS op grond van de jaarrekening

de instellingssubsidie 2012 definitief vastgesteld. Deze vaststelling wijkt af van de jaarrekening 2012. 

De wijziging is verwerkt in de jaarrekening 2013. De afwijking heeft gevolg voor de openingsbalans  en

de staat van baten en lasten.  De wijziging is zichtbaar gemaakt en uiteengezet  in de toelichtingen op

de balans en staat van baten en lasten.
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Jaarresultaat 2013 op hoofdlijnen

Resultaat 2013

I. Reguliere activiteiten

Het saldo van de reguliere activiteiten is € 173.686 positief ten opzichte van de begroting.

Het resultaat van € 174.000 (afgerond) wordt voor € 64.000 bepaald door het gunstiger uitvallen van

verplichtingen, voor € 93.000 door bijdragen voor arbeidskostenontwikkeling (OVA 2012 en 2013) en

voor € 17.000 door overige factoren. Het resultaat wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve en vervol-

gens gereserveerd voor terugbetaling aan het ministerie van VWS in verband met het bereiken van de

maximale toegestane egalisatiereserve.

II. Additionele activiteiten

Bij de additionele activiteiten zijn de baten en lasten gelijk. Er is geen sprake van een saldo.

III. Uitvoering subsidiebeleid mandaat - Uitvoeringskosten

Bij de uitvoeringskosten van de mandaatregelingen resteert een bedrag van € 36.282. Het saldo wordt

toegevoegd aan de exploitatiereserve.

In de toelichting op de staat van baten en lasten zijn de belangrijkste afwijkingen van de activiteiten

nader geanalyseerd. Tevens zijn de projecten, waar relevant, nader toegelicht.

Baten

De bijdragen die het comité ontvangt bestaan uit bijdragen van overheden, het Nationaal Fonds voor

Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en uit bijdragen in natura.

Zonder de bijdragen in natura ter waarde van circa € 1 miljoen kunnen diverse activiteiten, waaronder de

Nationale Herdenking en het 5 mei-concert, niet worden gerealiseerd in de omvang en kwaliteit die ze

nu hebben.

Overheidsbijdragen

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangt jaarlijks een instellingssubsidie van de Rijksoverheid van het

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast ontvangt het comité jaarlijks bijdragen van

de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van

Defensie (in natura). De kosten van de Start van de Nationale Viering van de Bevrijding worden groten-

deels gedragen door de provincie waar de start plaatsvindt. Naast de bijdragen van de Rijksoverheid ont-

vangt het comité jaarlijks bijdragen van de gemeente Amsterdam (zowel een financiële bijdrage als in

natura). 

Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds)

Belangrijkste financier naast de Rijksoverheid is het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen-

zorg (vfonds). Het vfonds ondersteunt het Nationaal Comité al sinds begin jaren negentig, met name

het project Bevrijdingsfestivals. Vanaf 2010 draagt het fonds op jaarbasis € 1 miljoen bij aan de activiteiten

van het Nationaal Comité. Voor de periode 2013 tot 2016 is een nieuwe overeenkomst opgesteld. Ten

behoeve van het vfonds is een communicatieplan opgesteld waarin de afspraken over de tegenprestaties

zijn vastgelegd. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Nationaal Fonds 4 en 5 mei 

Sinds 2000 richt het Nationaal Fonds 4 en 5 mei zich op het werven van middelen bij het Nederlandse

bedrijfsleven. Het fonds wil bedrijven actief betrekken bij het in stand houden en versterken van het maat-
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schappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding. 

Het nodigt bedrijven uit om naast een financiële bijdrage, waar mogelijk, personeel en klanten actief te

betrekken bij herdenken en vieren.

De jaarlijkse bijdrage van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei is bestemd voor bijzondere activiteiten van het

comité, die als oogmerk hebben vernieuwingen of ontwikkelingen in gang te zetten. Het fonds levert

geen bijdrage aan de reguliere activiteiten van het Nationaal Comité. 

Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei beheert tevens het fonds Adopteer een Monument. In 2000 heeft de

Stichting Februari 1941 de uitvoering van het scholenproject Adopteer een Monument overgedragen aan

het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestuur van de Stichting Februari 1941 heeft de stichting per 31 de-

cember 2008 opgeheven.  De stichting heeft het resterende vermogen overgedragen aan het Nationaal

Fonds 4 en 5 mei met het verzoek dit fonds te beheren. De middelen zijn bestemd voor projecten en ac-

tiviteiten in het kader van Adopteer een Monument of daaraan gerelateerde projecten. 

Eigen vermogen

Exploitatie- en egalisatiereserve

Saldo resultaat reguliere activiteiten en maximale egalisatiereserve

In de Kaderregeling VWS-subsidies zijn voorschriften opgenomen voor reservering van niet bestede mid-

delen en het vormen van een egalisatiereserve. De egalisatiereserve mag maximaal 10% van de instel-

lingssubsidie bedragen. Dat leidt tot een terugbetaling van € 25.790 aan het ministerie van VWS.

Het jaarresultaat uit reguliere activiteiten is € 173.686. Doordat de maximale hoogte van de egalisatiere-

serve is bereikt, moet ook dit bedrag geheel worden afgedragen aan VWS. Het totaal terug te betalen be-

drag komt hiermee op € 199.476.

Verschuiving tussen posten 

De jaarlijkse instellingssubsidie is, afgezien van de verhogingen voor arbeidskostenontwikkeling (OVA),

over de gehele beleidsperiode gelijk. De kosten voor de nationale evenementen op 4 en 5 mei stijgen

jaarlijks door prijsontwikkelingen. Over de periode 2011 tot en met 2014  bedraagt dit circa € 120.000.

Omdat de toename niet binnen de nationale evenementen is op te vangen, komt deze toename ten koste

van de middelen die beschikbaar zijn voor de overige activiteiten.

Risico’s

Het comité heeft aan de ene kant te maken met prijsstijgingen en doorbelasting van kosten van derden

en aan de andere kant met een geringere zekerheid ten aanzien van continuering van bijdragen in natura.

De bijdragen in natura hebben een totale geschatte waarde van circa € 1 miljoen. In de huidige econo-

mische situatie worden toezeggingen jaarlijks heroverwogen. In de praktijk heeft men in 2013 toch weer

meegedaan.

Juist voor de nationale evenementen op 4 en 5 mei, de primaire taken van het comité, geldt dat de kos-

tenontwikkelingen onontkoombaar zijn en dat er veel bijdragen in natura zijn. De bijdragen zijn tevens

belangrijk omdat hiermee het draagvlak voor de evenementen wordt versterkt. Toch is dit ook een kwets-

bare situatie. Het is verstandig over voldoende reserves te beschikken, zodat eventuele tegenvallers kun-

nen worden opgevangen. 
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Weerstandsvermogen 

In het licht van de risico’s streeft het Nationaal Comité naar een maximaal toegestaan weerstandsver-

mogen. Voor het weerstandsvermogen is het totaal van de exploitatiereserve en egalisatiereserve bepa-

lend. Per 31 december 2013 bedraagt de exploitatiereserve € 288.623 en de egalisatiereserve € 449.902.

Het weerstandsvermogen komt hiermee op € 738.525. 

Bestemmingsreserve

In bestemmingsreserves worden middelen van derden gereserveerd waaraan een specifiek doel is mee-

gegeven. In 2012 is de bestemmingsreserve COBO vervallen. Het comité beschikt niet meer over be-

stemmingsreserves.

Bestemmingsfonds

Het comité heeft een bescheiden fonds van € 6.223 voor productontwikkeling.

Vooruitzichten 2014

De begroting 2014 is vastgesteld op 24 september 2013 (kenmerk 2013.09.081/081). 

Het ministerie van VWS heeft op 14 januari 2014 voor het jaar 2014 een instellingssubsidie van maximaal

€ 4.484.435 toegekend (kenmerk 2014.01.H070.So84.16). De toekenning is € 14.585 lager dan de aange-

vraagde subsidie.  Het comité heeft bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de subsidietoekenning.

Mocht het ministerie van VWS het besluit van de subsidietoekenning handhaven, dan wordt de perso-

neelsbegroting met € 14.585 verlaagd. 

De jaarlijkse bijdrage van het vfonds is toegekend op 13 februari 2014 (kenmerk 2014.02.H080.S084.85).

Ook de in de begroting opgenomen overige bijdragen zijn door de betreffende ministeries en de ge-

meente Amsterdam gehonoreerd. 

Bij het opstellen van de begroting 2014 was nog sprake van inzet van gelden uit de  bestemmings- reserve

COBO. De bestemmingsreserve is vervallen. Het bedrag wordt binnen de begroting opgevangen.
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Begroting 2014

Begroot

2014

€

Instellingssubsidie

Baten

Ministerie van VWS - instellingssubsidie en OVA 4.499.020 

Overige ministeries 132.440 

vfonds 1.000.000 

COBO-bijdrage 20.000 

Overige bijdragen 45.000 

Totaal baten 5.696.460 

Lasten

1. Herdenken en vieren

Algemeen 34.500 

Nationale Herdenking 180.000 

Nationale Viering van de Bevrijding - Start 75.000 

Nationale Viering van de Bevrijding - Afsluiting 493.000 

Bevrijdingsfestivals 956.000 

2. Educatie

Educatieve projecten van het comité 311.000 

Infrastructuur - Educatie 235.000 

3. Kennisfunctie 515.500 

4. Communicatie 679.100 

5. Evaluatieonderzoek en ontwikkeling 110.000 

6. Organisatie 2.107.360 

Totaal lasten 5.696.460 

Saldo - 

Uitvoering subsidiebeleid mandaat

Baten

Min. VWS - mandaatregelingen 1.130.000 

Totaal baten 1.130.000 

Lasten

Subsidies in mandaat 980.000 

Uitvoeringskosten 150.000 

Totaal lasten 1.130.000 

Saldo - 
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4 – Balans
Toelichting Per 31.12.2013 Per 1.1.2013* Per 31.12.2012

€ € €

ACTIVA

Vlottende activa:

Vorderingen 1

Debiteuren 36.173 710 710 

Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen

bedragen 1.1 127.489 245.699 245.699 

Te ontvangen subsidies en bijdragen 1.2 338.974 188.308 188.308 

502.636 434.717 434.717 

Liquide middelen 2 1.368.132 1.108.247 1.108.247 

Totaal 1.870.768 1.542.964 1.542.964 

PASSIVA

Eigen vermogen 3

Exploitatiereserve 3.1 288.623 252.341 253.932 

Egalisatiereserve 3.1 449.902 475.692 475.692 

738.525 728.033 729.624 

Bestemmingsfondsen 3.3 6.223 6.223 6.223 

744.748 734.256 735.847 

Kortlopende schulden 4

Crediteuren 366.606 220.745 220.745 

Belastingen en premies

sociale verzekeringen 4.1 113.814 77.941 77.941 

Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 4.2 65.715 9.000 9.000 

Vooruitontvangen c.q. nog te betalen

bedragen 4.3 380.409 272.176 272.176 

Af te rekenen subsidies 4.4 199.476 228.846 227.255 

1.126.020 808.708 807.117 

Totaal 1.870.768 1.542.964 1.542.964 

* Per 1.1.2013: Na verwerking vaststelling instellingssubsidie 2012.
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5 – Staat van baten en lasten

Begroot Werkelijk Werkelijk

2013 2013 2012

€ € €

I. REGULIERE ACTIVITEITEN 

Baten

Min. VWS - instellingssubsidie en OVA 4.406.266 4.499.020 4.756.918 

Overige ministeries 134.130 134.125 135.812 

vfonds 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

COBO-bijdrage 20.000 - - 

Overige bijdragen 45.000 45.000 84.150 

Totaal baten 5.605.396 5.678.145 5.976.880 

Lasten

1. Herdenken en vieren

Algemeen 33.500 31.981 13.633 

Nationale Herdenking 170.000 169.991 167.547 

Nationale Viering van de Bevrijding - Start 71.000 72.040 66.526 

Nationale Viering van de Bevrijding - Afsluiting 476.300 475.634 459.207 

Bevrijdingsfestivals 958.000 955.560 970.734 

2. Educatie

Educatieve projecten van het comité 327.000 297.231 298.976 

Infrastructuur - Educatie 235.000 245.347 412.613 

3. Kennisfunctie 540.000 498.467 672.314 

4. Communicatie 700.500 685.309 726.229 

5. Evaluatieonderzoek en ontwikkeling 110.000 88.412 52.706 

6. Organisatie 1.984.096 1.984.487 1.756.453 

Totaal lasten 5.605.396 5.504.459 5.596.938 

Saldo reguliere activiteiten - 173.686 379.942 

Het saldo is als volgt verdeeld:

Ten gunste van de exploitatiereserve - - 

Ten gunste van de egalisatiereserve algemeen - - 151.096 

Ten gunste van de egalisatiereserve algemeen (restitueren

aan VWS i.v.m. maximale egalisatiereserve) - 173.686 228.846 

- 173.686 379.942 
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Begroot Werkelijk Werkelijk

2013 2013 2012

€ € €

II. ADDITIONELE ACTIVITEITEN 

Baten

vfonds 81.145 51.753 - 

Sena 140.000 140.000 70.000 

Nationaal Fonds 4 en 5 mei 186.000 125.998 118.534 

Totaal baten 407.145 317.751 188.534 

Lasten

Projecten met bijdrage vfonds 81.145 51.753 - 

Projecten met bijdrage Sena 140.000 140.000 70.000 

Projecten met bijdrage Nationaal Fonds 4 en 5 mei 186.000 125.998 118.534 

Totaal lasten 407.145 317.751 188.534 

Saldo additionele activiteiten - - - 

III. UITVOERING SUBSIDIEBELEID MANDAAT

Uitvoeringskosten

Baten

Min. VWS - mandaatregelingen 150.000 150.000 150.000 

Totaal baten 150.000 150.000 150.000 

Lasten

Uitvoeringskosten 150.000 113.718 124.365 

Totaal lasten 150.000 113.718 124.365 

Saldo - 36.282 25.635 

Het saldo is als volgt verdeeld:

Ten gunste van de exploitatiereserve - 36.282 25.635 
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6 – Toelichting op de balans

Consequenties vaststelling instellingssubsidie 2012 voor de Openingsbalans 2013

De vaststelling van de instellingssubsidie 2012 wijkt af van de verslaglegging in de jaarrekening 2012. De

correcties zijn verwerkt in de jaarrekening 2013. 

In de jaarrekening 2011 is een bestemmingsreserve gevormd voor de COBO-gelden. Bij de vaststelling

2011 heeft VWS deze middelen als een nagekomen bate beschouwd waarvoor geen bestemmingsreserve

mag worden gevormd. In de jaarrekening 2012 heeft het Nationaal Comité nogmaals een lans gebroken

voor een aparte bestemmingsreserve voor deze gelden. Ook na een uitgebreide toelichting van het comité

blijft VWS bij zijn mening. 

Dit heeft gevolgen voor het toerekenen van het jaarresultaat 2012 aan de reserves. In de jaarrekening

2012 is € 1.591 toegevoegd aan de exploitatiereserve in verband met de COBO-gelden. Bij vaststelling

heeft VWS de COBO-gelden geheel toegevoegd aan de egalisatiereserve.

De toevoeging aan de exploitatiereserve van € 1.591 vervalt. In verband met de maximaal bereikte stand

van de egalisatiereserve moet € 1.591 meer worden terugbetaald aan VWS. De wijzigingen zijn zichtbaar

gemaakt door naast de ‘Balans per 31 december 2012’ een ‘Balans per 1 januari 2013’ toe te voegen. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van de Richtlijn voor Organisaties zonder winststre-

ven (RJ640) van de Raad voor de Jaarverslaggeving en van de Subsidieregeling  Kaderregeling VWS-sub-

sidies. 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde,

eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Resultaten uit activiteiten

worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd. Verliezen worden genomen zodra deze bekend

zijn. Exploitatiesubsidies worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Projectsubsidies

worden toegerekend naar rato van de subsidiabele bestedingen. 

Middelen van derden waaraan een specifiek doel is meegegeven worden in bestemmingsreserves gere-

serveerd. In bestemmingsfondsen worden de per einde jaar nog niet-bestede geoormerkte gelden voor

additionele projecten gereserveerd. 
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ACTIVA

2013 2012

€ €

1. Vorderingen

1.1 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen

Vooruitbetaalde pensioenpremies, verzekering en

overige personele lasten 39.890 67.717

Vooruitbetaalde huur en servicekosten 33.951 -   

Vooruitbetaalde lasten activiteiten 31.302 140.931

Nog te ontvangen rente 18.001 26.032

Overige nog te ontvangen bedragen 4.345 11.019

127.489 245.699 

1.2 Te ontvangen subsidies en bijdragen

vfonds 151.753 -   

Rekening-courant Nationaal Fonds 4 en 5 mei 187.221 182.868 

NTR -   5.440 

338.974 188.308 

2. Liquide middelen

Kas 186 286 

Triodos Bank 519.556 35.598 

ASN Bank - Ideaalsparen 848.390 1.072.363 

1.368.132 1.108.247 

De Triodos Bank heeft een bankgarantie afgegeven aan de verhuurder van het kantoorpand van het comité,

de Stichting Nederlands Letterenfonds, van € 30.714,35. De liquide middelen staan vrij ter beschikking en

zijn direct opvraagbaar met uitzondering van het bedrag van de bankgarantie van de Triodos Bank. 
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PASSIVA

3. Eigen vermogen Balans Balans Mutaties 2013 Balans

Omschrijving 31 dec. 2012 1 jan. 2013 toevoeging onttrekking 31 dec. 2013

€ € € € € 

Exploitatiereserve 253.932 252.341 36.282 - 288.623

Egalisatiereserve algemeen 475.692 475.692 173.686 199.476 449.902

729.624 728.033 209.968 199.476 738.525

Bestemmingsfonds

productontwikkeling 6.223 6.223 - - 6.223

Totaal Eigen vermogen 735.847 734.256 209.968 199.476 744.748

De openingsbalans per 1 januari 2013 geeft de vermogenspositie weer na verwerking van de correcties

als gevolg van de vaststelling van de instellingssubsidie 2012.

In de Kaderregeling VWS-subsidies zijn voorschriften opgenomen voor reservering van niet bestede mid-

delen en het vormen van een egalisatiereserve. Het jaarresultaat uit reguliere activiteiten is € 173.686.

Dit saldo wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.

De egalisatiereserve mag maximaal 10% van de instellingssubsidie bedragen. De verleende instellings-

subsidie 2013 bedraagt € 4.499.020. Dat houdt in dat de egalisatiereserve per 31 december 2013 maximaal

€ 449.902 mag zijn.

De verleende instellingssubsidie 2012 is hoger dan 2013 door een eenmalige aanvullende subsidie. Dit

heeft ook consequenties voor de hoogte van de egalisatiereserve. Dit leidt tot een teruggave van  

€ 25.790  aan het ministerie van VWS.  Doordat de maximale hoogte van de egalisatiereserve is bereikt,

moet ook het jaarresultaat van € 173.686  worden afgedragen aan VWS.  Het totaal terug te betalen bedrag

komt hiermee op € 199.476.

Het saldo van de uitvoeringskosten mandaat is € 36.282 positief. Dit saldo wordt toegevoegd aan de ex-

ploitatiereserve. 

Het comité beschikt niet meer over bestemmingsreserves, maar alleen nog over een bestemmingsfonds.

Het bestemmingsfonds Productontwikkeling is een bescheiden fonds waarin het resultaat van de kosten

van ontwikkelde producten en ontvangen verkopen wordt onttrokken c.q. toegevoegd.
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2013 2012

€ €

4. Kortlopende schulden

4.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingdienst 90.450 84.530 

Pensioenfonds 23.364 6.589-

113.814 77.941 

4.2 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen

Nationaal Fonds 4 en 5 mei 65.715 9.000 

65.715 9.000 

4.3 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen

Reservering vakantiegeld 56.314 44.756 

Reservering vakantiedagen 70.075 71.630 

Overige personele lasten 27.070 26.863 

Nog te betalen lasten activiteiten 226.950 128.927 

380.409 272.176 

4.4 Af te rekenen subsidies

Ministerie van VWS - instellingssubsidie 199.476 228.846 

199.476 228.846 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen

Voor de huur van het kantoorpand Nieuwe Prinsengracht 89 is een huurovereenkomst afgesloten. Deze

heeft een looptijd van acht jaar en vijf maanden, van 1 september 2007 tot en met 31 januari 2016. De

jaarhuur bedraagt per 31 december 2013 € 114.612. Jaarlijks op 1 februari vindt een huuraanpassing plaats

op basis van het consumentenprijsindexcijfer. 

De Triodos Bank heeft een bankgarantie afgegeven aan de verhuurder, de Stichting Nederlands Letteren-

fonds, van € 30.714,35. 

Verplichtingen verstrekte subsidies in mandaat

In het in de bijlage opgenomen Verslag uitvoering subsidiebeleid mandaat zijn de reeds aangegane toe-

komstige verplichtingen zichtbaar gemaakt. 
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7 – Toelichting staat van baten en lasten 

Begroot Werkelijk Werkelijk

2013 2013 2012

€ € €

I. REGULIERE ACTIVITEITEN

Baten

Min. VWS - instellingssubsidie 4.406.266 4.406.266 4.356.786 

Min. VWS - instellingssubsidie aanvulling nieuwe taken 352.000 

Min. VWS - OVA p.m. 92.754 48.132 

4.406.266 4.499.020 4.756.918 

Min. AZ 25.000 25.000 25.000 

Min. BZK 109.130 109.125 110.812 

vfonds 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

COBO-bijdrage 20.000 - - 

Overige bijdragen - - 39.150 

Gemeente Amsterdam 45.000 45.000 45.000 

Totaal baten 5.605.396 5.678.145 5.976.880 

Lasten

1. Herdenken en vieren

a. Algemeen

Aanmeldmodules 10.000 11.124 - 

Drukwerk (lezing) en vormgeving 23.500 20.857 13.633 

33.500 31.981 13.633 

b. Nationale Herdenking

Coördinatie organisatie 101.000 110.577 98.444 

Programma 41.000 39.415 40.017 

Ontvangst 11.000 9.245 9.496 

Drukwerk 17.000 10.754 19.590 

170.000 169.991 167.547 

c. Nationale Viering van de Bevrijding - Start

Coördinatie organisatie 30.500 30.017 37.927 

Bijdrage aan provincie 35.000 35.000 25.000 

Programma 5.500 7.023 3.599 

71.000 72.040 66.526 

d. Nationale Viering van de Bevrijding - Afsluiting

Coördinatie 14.800 17.651 10.855 

Programma en organisatie 440.000 438.469 428.158 

Ontvangst 12.000 10.950 11.096 

Drukwerk 9.500 8.564 9.098 

476.300 475.634 459.207 
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Begroot Werkelijk Werkelijk

2013 2013 2012

€ € €

e. Bevrijdingsfestivals

Coördinatie 8.000 14.930 11.146 

Bijdragen aan festivals 560.000 560.000 560.000 

Service 210.000 205.488 253.569 

Inhoudelijke projecten 100.000 100.853 100.763 

Communicatie 80.000 74.289 45.256 

958.000 955.560 970.734 

Totaal Herdenken en vieren 1.708.800 1.705.206 1.677.647 

2. Educatie

a. Educatieve projecten van het comité

Coördinatie 2.000 1.060 731 

Adopteer een Monument 55.000 48.815 55.559 

Nationaal Aandenken 255.000 237.356 240.554 

Schooltv 15.000 10.000 2.132 

327.000 297.231 298.976 

b. Infrastructuur - Educatie

Campagne 100 voorwerpen 172.000 195.081 293.814 

Overige activiteiten infrastructuur 63.000 50.266 118.799 

235.000 245.347 412.613 

Totaal Educatie 562.000 542.578 711.589 

3. Kennisfunctie

a. Coördinatie 5.000 823 2.624 

b. Ondersteuning organisaties

Lokalen 5.000 10.587 9.380 

Eigen organisaties oorlogsgetroffenen 30.000 29.628 39.611 

Lokalen en eigen organisaties - -   155 

35.000 40.215 49.146 

c. Infrastructuur - Richting en zingeving

Thema / Vrijheid 50.000 53.661 12.987 

Oorlogsmonumenten 52.000 49.047 19.743 

Webgids 65.000 57.715 97.117 

167.000 160.423 129.847 

d. Internationaal 62.000 33.232 60.302 
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Begroot Werkelijk Werkelijk

2013 2013 2012

€ € €

e. Onderzoek

Coördinatie 1.000 907 3.203 

Toegepast onderzoek 225.000 216.266 378.437 

Nationaal Vrijheidsonderzoek 45.000 46.601 48.755 

271.000 263.774 430.395 

Totaal Kennisfunctie 540.000 498.467 672.314 

4. Communicatie

a. Coördinatie 23.500 24.035 28.936 

b. Campagnes

RTV-campagne (voorheen Postbus 51) 220.000 195.501 229.270 

2 minuten stilte campagne 3.500 - 122 

Printcampagne / Social en online media 90.000 90.691 67.958 

Fakkelcampagne / Campagne Vrijheid geef je door 200.000 205.669 148.523 

Overig 3.500 3.222 - 

517.000 495.083 445.873 

c. Websites 75.000 76.123 57.203 

d. Magazine NC 50.000 54.003 45.812 

e. Communicatie nieuwe stijl 35.000 36.065 148.405 

Totaal Communicatie 700.500 685.309 726.229 

5. Evaluatieonderzoek en ontwikkeling

a. Evaluatieonderzoek 35.000 34.873 36.399 

b. Ontwikkeling 75.000 53.539 16.307 

Totaal Evaluatieonderzoek en ontwikkeling 110.000 88.412 52.706 

6. Organisatie

a Personeel

Salarissen incl. werkgeverslasten 1.325.385 1.110.684 

Sociale lasten 178.724 164.973 

Pensioenlasten  157.208 98.811 

1.492.010 1.661.317 1.374.468 
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Begroot Werkelijk Werkelijk

2013 2013 2012

€ € €

Doorbelasting ten laste van:

- Educatie/Infrastructuur - Campagne 100 voorwerpen 59.420- 59.776-

- Kennisfunctie/Infrastructuur - Oorlogsmonumenten 13.252- 6.144-

- Kennisfunctie/Onderzoek - Toegepast onderzoek 8.841- - 

- Communicatie/Campagnes - Social en online media 18.196- - 

- Communicatie/Websites 25.243- - 

- Uitvoeringskosten mandaat 100.000- 76.094- 67.319-

Salariskosten na doorbelasting 1.392.010 1.460.271 1.241.229 

Gesubsidieerde arbeidsplaats 25.000- 18.046- 22.486-

Onkostenvergoedingen 18.500 19.613 15.751 

Ontvangen ziekengeld - 32.459- 46.797-

Externe ondersteuning 149.000 126.859 158.463 

Overige personele kosten 107.586 59.930 93.045 

Totaal 1.642.096 1.616.168 1.439.205 

b. Huisvesting 163.000 157.042 149.423 

c. Organisatie algemeen 179.000 228.557 193.126 

d. Rentebaten p.m. 17.280- 25.301-

Totaal Organisatie 1.984.096 1.984.487 1.756.453 

Totaal lasten 5.605.396 5.504.459 5.596.938 

Saldo - 173.686 379.942 
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Begroot Werkelijk Werkelijk

2013 2013 2012

€ € €

II. ADDITIONELE ACTIVITEITEN 

Baten

vfonds 81.145 51.753 - 

Sena 140.000 140.000 70.000 

Nationaal Fonds 4 en 5 mei 186.000 125.998 118.534 

Totaal baten 407.145 317.751 188.534 

Lasten

Projecten met bijdrage vfonds

Campagne 100 voorwerpen: Foto/AV-wand 45.000 45.000 - 

Educatief congres voorbereiding 36.145 6.753 - 

Projecten met bijdrage Sena

Projectbijdrage 14 Bevrijdingsfestivals 140.000 140.000 70.000 

Projecten met bijdrage Nationaal Fonds:

Adopteer een Monument 41.000 30.812 31.500 

Heligame 120.000 53.300 - 

Fakkeldoosjes 25.000 25.000 - 

Pilot fakkelcampagne - - 4.803 

Sprekende Beelden - 9.000 36.000 

Lustrumboek Breekbare dagen - 7.886 46.231 

Totaal lasten 407.145 317.751 188.534 

Saldo additionele activiteiten - - - 

III. UITVOERING SUBSIDIEBELEID MANDAAT

Uitvoeringskosten

Baten

Min. VWS - mandaat uitvoeringskosten 150.000 150.000 150.000 

Totaal baten 150.000 150.000 150.000 

Lasten

Mandaat Educatie excl. personele lasten 47.000 20.630 23.979 

Mandaat Reünies excl. personele lasten 3.000 1.124 2.321 

Personeel uitvoering mandaat 100.000 91.964 98.065 

Totaal lasten 150.000 113.718 124.365 

Saldo - 36.282 25.635 
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Consequenties 2012 voor de staat van baten en lasten  

Bij de vaststelling van de instellingssubsidie 2012 wijkt de verdeling van het saldo af van de verslaglegging

in de jaarrekening 2012. De toerekening van € 1.591 aan de exploitatiereserve is vervallen. Het terug te

betalen bedrag aan VWS is met € 1.591 verhoogd en komt hiermee op € 228.846.

I. Reguliere activiteiten

Resultaat reguliere activiteiten

Het saldo van de reguliere activiteiten is € 173.686 positief. 

De verschillen tussen de begrote en werkelijke cijfers worden toegelicht per activiteit, maar allereerst

wordt ingegaan op het resultaat op hoofdlijnen.

Het jaarresultaat is als volgt opgebouwd (afgerond):

Resultaat

2013

€

Activiteiten

Gunstiger uitvallen verplichtingen 64.000 

Overig 17.000 

81.000 

Organisatie

OVA 2012 en 2013 93.000 

Overig - 

93.000 

174.000 

Het resultaat van de activiteiten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het gunstiger uitvallen van ver-

plichtingen. De begrotingen van activiteiten worden opgesteld op basis van offertes en contracten. In

2013 zijn een aantal eindafrekeningen lager uitgevallen. In een enkel geval is een dienst om niet gele-

verd.

Organisatie

De bijdragen voor arbeidskostenontwikkeling (OVA), voor zowel 2012 als 2013, zijn medio december

2013 verstrekt. 

Baten reguliere activiteiten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Voor de reguliere activiteiten ontvangt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een instellingssubsidie van het

ministerie van VWS. In 2012 is als aanvulling op de instellingssubsidie eenmalig een bedrag van 

€ 352.000 ontvangen voor de nieuwe taken. De middelen zijn ingezet voor de posten Educatie-Infrastruc-

tuur en Kennisfunctie-Onderzoek voor respectievelijk € 191.000 en € 161.000. 

Het Nationaal Comité wordt niet gecompenseerd voor prijsverhogingen. Het ministerie van VWS ver-

strekt wel een bijdrage in het kader van de arbeidskostenontwikkelingen (OVA). Medio december 2013

is de OVA voor de jaren 2012 en 2013 verstrekt. Gedurende het jaar bestond er nog lange tijd onzekerheid
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over de eventuele toekenning. Bij de inzet van personeelsbudgetten in 2013 is hierop dan ook niet gean-

ticipeerd. De toekenning kwam op een zodanig laat tijdstip dat de inzet van deze middelen niet meer

mogelijk was. De bijdrage van € 92.754 blijft dan ook over.

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)

Het ministerie van AZ levert jaarlijks een bijdrage van € 25.000 voor de Nationale Herdenking en het 

5 mei-concert.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK heeft een projectsubsidie voor de themadebatten op de veertien Bevrijdingsfes-

tivals verstrekt. 

Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds)

Met het vfonds is een intentieverklaring overeengekomen voor de periode 2013 tot 2016. Het vfonds

draagt in deze periode jaarlijks € 1.000.000 bij. De bijdrage komt ten goede aan de Bevrijdingsfestivals,

het educatieve project Adopteer een Monument en de fakkelcampagne Vrijheid geef je door. In 2013 is een

additionele bijdrage ontvangen in het kader van de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 voor-

werpen. Deze is opgenomen onder II. Additionele activiteiten.

COBO-bijdrage

Bij het opstellen van de begroting 2013 was nog sprake van inzet van gelden uit de bestemmingsreserve

COBO. Bij vaststelling van de instellingssubsidie 2011 is deze reserve vervallen. Bij de financiële door-

lichting (Fase 1; zwart-wit foto, kenmerk 2013.11.117/120.39) in 2013 is onderzocht of alsnog een moge-

lijkheid bestaat een reserve voor de COBO-gelden te vormen. De conclusie bleek negatief, daarmee komt

de aparte reserve te vervallen. 

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam draagt de kosten die samenhangen met de organisatorische voorbereiding en

inrichting van de Dam voor de Nationale Herdenking. Daarnaast geeft de gemeente jaarlijks een finan-

ciële bijdrage voor het 5 mei-concert. Tegelijkertijd stijgen de gemeentelijke kosten voor onder andere

leges die bij het comité in rekening worden gebracht. Het comité is hierover in gesprek met de gemeente.

Lasten reguliere activiteiten

1. Herdenken en vieren

De kosten van de nationale evenementen in het kader van 4 en 5 mei stijgen jaarlijks als gevolg van prijs-

indexeringen. Daarnaast is met ingang van oktober 2012 de btw verhoogd van 19% naar 21%. Voor alle

nationale evenementen op 4 en 5 mei geldt dat de werkelijke kosten slechts een deel weergeven van de

totale kosten die hiermee zijn gemoeid. Diverse kosten worden rechtstreeks door derden gedragen; door

overheden en door bedrijven.

- Algemene kosten

Het digitale aanmeldsysteem voor genodigden is verder ontwikkeld. Daarnaast is geïnvesteerd in de ver-

dere uniformering van de vormgevingsstijl voor 4 en 5 mei.
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- Nationale Herdenking

De gemeente Amsterdam draagt alle kosten voor de inrichting, veiligheid en plaatsing van de schermen

op de Dam. De televisieschermen in De Nieuwe Kerk worden beschikbaar gesteld door Philips. Bloe-

menbureau Holland leverde de bloemen voor het defilé. 

- Nationale Viering van de Bevrijding – Start / 5 mei-lezing 

De provincie en de gemeente Utrecht hebben het leeuwendeel van de kosten voor de Start van de Natio-

nale Viering van de Bevrijding gedragen.

- Nationale Viering van de Bevrijding – Afsluiting

De organisatie van het 5 mei-concert in deze opzet is mogelijk dankzij de inzet van menskracht en ma-

terieel door Defensie. Het Koninklijk Theater Carré zet zijn deur gratis open voor het orkest, de organisatie

en de ontvangst van de gasten van het Nationaal Comité.

- Bevrijdingsfestivals

De begrotingen van de veertien Bevrijdingsfestivals lopen uiteen van € 150.000 tot € 1.500.000 naar ge-

lang de grootte van het festival en het aantal bezoekers. Het comité heeft  € 955.560 bijgedragen aan de

festivals. Deze uitgaven zijn volledig gefinancierd met bijdragen van het vfonds en het ministerie van

BZK, respectievelijk met € 846.435 en met € 109.125.

Dankzij de bijdrage van het vfonds ontvangt elk van de veertien festivals van het comité een nationale

bijdrage in de exploitatie van € 25.000. Bovendien zijn dankzij de bijdrage van het vfonds diverse inhou-

delijke projecten rond het jaarthema op de festivals gerealiseerd. 

Met de projectbijdrage van het ministerie van BZK konden alle festivals ook in 2013 debatten over vrijheid,

grondrechten en democratie organiseren. De helikopter-tournee langs de Bevrijdingsfestivals is mogelijk

dankzij de personele en materiële inzet van Defensie.

2. Educatie

- Educatieve projecten van het comité (eigen activiteiten)

De reguliere activiteiten van Adopteer een Monument worden geheel gefinancierd door het vfonds. 

Evenals in 2012 vallen de uitgaven voor productie van het Nationaal Aandenken dit jaar lager uit. 

De begroting 2014 is hier op aangepast. 

De NTR draagt het leeuwendeel van de kosten van de speciale Schooltv-weekjournaaluitzendingen rond

4 en 5 mei. In 2013 is de oorspronkelijk geplande uitzending vervallen in verband met een special over

de Koningsspelen. Daarvoor in de plaats is een aparte uitzending rond 4 en 5 mei gemaakt. Hierdoor

zijn de kosten lager uitgevallen.

- Infrastructuur - Educatie

De bouwkosten voor de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen zijn hoger als gevolg

van meerwerk bij de panelen. In het kader van de Overige activiteiten infrastructuur is onder meer een

museadirecteurenbijeenkomst in Mechelen georganiseerd. Het was mogelijk dit voor een lager bedrag

te realiseren dan oorspronkelijk begroot. 
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3.  Kennisfunctie 

- Ondersteuning organisaties

Onder deze post zijn de activiteiten die te maken hebben met ondersteuning van organisaties die zelf

activiteiten ontwikkelen in het kader van herdenken en vieren ondergebracht. Prioriteit lag in 2013 bij or-

ganisatorische ondersteuning van de Holocaust Memorial Day en de Indië-herdenking. Voor 2013 was

voorzien in één regiobijeenkomst voor de lokale 4 en 5 mei comités. De belangstelling was echter zo

groot, dat zonder afbreuk te doen aan de activiteiten voor de twee grootschalige herdenkingen, in het

najaar alsnog een tweede bijeenkomst voor lokale comités is georganiseerd. De kosten voor de tweede

bijeenkomst zijn binnen het budget van Kennisfunctie opgevangen.

- Infrastructuur – Richting en zingeving

Onder deze post zijn diverse projecten opgenomen: de uitwerking van jaarthema, het beheer en behoud

van de oorlogsmonumenten en de webgids tweedewereldoorlog.nl. De filmportretten over het thema

‘vrijheid’ zijn in 2013 afgerond. Het comité was dit jaar voor het eerst themapartner bij het NK debatteren

Scholieren. In Utrecht, de provincie van de Nationale Start van de Viering van de Bevrijding, is een wed-

strijd rond oorlogsmonumenten gehouden. De iPhone-app Oorlogsmonumenten en de webgids Twee-

dewereldoorlog.nl hebben een upgrade gekregen. 

- Internationaal

Er is een studieprogramma georganiseerd rond de internationale conferentie in Noorwegen en er is een

studiereis georganiseerd naar België en Noord-Frankrijk. Daarnaast zijn voorbereidende werkzaamheden

verricht in het kader van de randprogrammering bij tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 voor-

werpen. De voor 2013 geplande activiteiten zijn uitgevoerd. De voorbereidingskosten voor een interna-

tionale educatieve bijeenkomst begin 2014 zijn aanzienlijk lager uitgevallen. Er is aansluiting gezocht bij

de internationale onderzoek-conferentie die begin mei plaatsvindt. Er blijft een restantbudget van 

€ 29.000 over.

- Onderzoek

Onderdeel van toegepast onderzoek is het meerjarenonderzoek  rond generaties dat van 2012 t/m 2015

loopt. Dit onderzoek wordt in opdracht van het comité uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit

Utrecht. Er zijn twee kortlopende onderzoeken uitgevoerd en twee uitgaven van Onderzoek uitgelicht ver-

schenen. Het comité heeft nog geen besluit genomen over de inrichting van een leerstoel. Op de post

onderzoek blijft € 7.200 over.

4. Communicatie

- Coördinatie

Onder de post coördinatie zijn onder andere kosten voor het jaarverslag en de persaccreditatie opgeno-

men.

- Campagnes

De RTV-campagne (voorheen Postbus 51-campagne) wordt via de Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

van de Rijksoverheid uitgevoerd. Voorafgaand aan het project tekent het comité een contract. De kosten

van het uitzendroulement zijn ruim € 24.000 lager uitgevallen. De NOS heeft alle kosten voor de stilte-

spots gedragen. 

Het vfonds heeft met een aandeel van € 105.625 in belangrijke mate bijgedragen aan de realisatie van de

fakkelcampagne Vrijheid geef je door.
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- NC Magazine 

Er zijn twee uitgaven van NC Magazine verschenen. 

- Communicatie Nationaal Comité  nieuwe stijl

De vernieuwing van de communicatie in vormgeving en uitstraling is in 2013 verder uitgewerkt. 

5. Evaluatieonderzoek en ontwikkeling

- Evaluatieonderzoek

In 2013 is onder meer een waarderingsonderzoek gedaan onder het publiek op de Dam op 4 mei en

onder de genodigden in de Nieuwe Kerk. 

- Ontwikkeling

Onder de post ontwikkeling vallen die activiteiten die bij het opstellen van de begroting naar aard en om-

vang nog niet zijn gekwantificeerd. Onder deze post zijn onder meer de kosten voor de voorbereiding

van de overdracht van de archieven naar het Nationaal Archief en de kosten voor het vervaardigen van

de burgemeestersmap ondergebracht. In het verlengde van de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog

in 100 voorwerpen is er een onderzoek uitgevoerd naar bekendheid van, en (drempels voor) bezoek aan

oorlogs- en verzetsmusea in het onderwijs. De kosten in verband met de bestuurlijke werkgroepen zijn

eveneens onder deze post opgenomen.

6. Organisatie

Het totaal van de organisatiekosten vertoont een minimale afwijking ten opzichte van de begroting. De

algemene organisatiekosten zijn bijna € 50.000 hoger. De lagere personele lasten, het restant huisves-

tingslasten en de niet begrote rente-inkomsten compenseren de hogere organisatiekosten.

- Personeel

Bij een aantal reguliere projecten is vooraf bekend dat de bestaande formatie niet toereikend is om het

project te realiseren. Om toch het resultaat te kunnen behalen is het noodzakelijk extra capaciteit aan te

trekken. In deze projecten is voorzien in de kosten van het tijdelijk personeel. De inzet voor uitvoering

van de mandaatregeling door de medewerkers in vaste dienst wordt apart bijgehouden en doorbelast

aan de uitvoeringskosten mandaat. 

De doorbelasting van de salariskosten is zichtbaar gemaakt in de cijfers.

De personele lasten vallen bijna € 26.000 lager uit dan begroot. 

De salariskosten na doorbelasting zijn ruim € 68.000 hoger als gevolg van hogere pensioenpremies en

salariskosten van  tijdelijk medewerkers ter vervanging van zwangerschapsverlof en langdurig zieke me-

dewerkers. Daartegenover staat dat het comité  € 32.000 aan uitkeringen wegens zwangerschap en ziekte

heeft ontvangen. 

Voorzien was dat het Onderzoek naar het functioneren van het Nationaal Comité als organisatie (Fase 2

doorlichting Nationaal Comité) in 2013 zou zijn afgerond. Wijzingen in de opzet en planning van deze

activiteit hebben als consequentie dat de reservering voor 2013 vervalt en de kosten ten laste worden ge-

bracht van het begrotingsjaar 2014. Er blijft een restant van € 22.000 over bij de post externe ondersteu-

ning.
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In 2013 is geen beroep gedaan op de inzet van externe expertise op het terrein van personeelszaken. Ge-

zien de ervaringen in voorgaande jaren was hiervoor een reservering gemaakt. Bij de post overige perso-

nele kosten is hierdoor een restantbudget van  € 47.000.

Gegevens in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

sector (WNT). De bezoldiging van beide directieleden blijft onder de maximale norm van de WNT.

Jaar Jaar

2013 2012

€ €

drs. M.E.N. Nooter

Functie: directeur

Duur: van 1 januari tot en met 31 december

Aanstelling: 38 uur per week

Beloning 103.521 101.005

Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies 3.941 3.555

Belastbare onkostenvergoedingen - -

Voorzieningen pensioenpremies 22.534 21.778

J. van Kooten

Functie: plaatsvervangend directeur

Duur: van 1 januari tot en met 31 december

Aanstelling: 36 uur per week

Beloning 98.067 95.685

Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies 3.941 3.555

Belastbare onkostenvergoedingen - -

Voorzieningen pensioenpremies 21.203 20.492

Het kortdurend ziekteverzuim is beperkt. Het verzuimpercentage is in 2013 gedaald van 10% naar 6%.

Het langdurig (medisch) ziekteverzuim is afgenomen. Eind 2013 is geen sprake meer van langdurig ver-

zuim.

Eind 2013 werd door vijfentwintig medewerkers (21,2 fte) gewerkt aan de taken van het Nationaal Comité.

Er zijn zeven tijdelijk medewerkers (4,1 fte) werkzaam geweest voor projecten en ter vervanging van zieke

collega’s.

- Huisvesting

Er is sprake van een gering restantbudget op de huisvestingslasten. 

- Organisatie algemeen

De organisatiekosten zijn € 49.557 hoger dan begroot in verband met een boete van VWS voor te laat in-

dienen van aanvullende informatie en hogere automatiseringskosten. Op het terrein van de ICT moesten

om technische redenen meer werkstations tegelijktijdig worden vervangen. De automatisering is nu weer

geheel up to date. 

Saldo resultaat reguliere activiteiten

In verband met het bereiken van de maximale toegestane egalisatiereserve wordt het saldo van het re-

sultaat gereserveerd om terug te betalen aan het ministerie van VWS. 
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II. Additionele activiteiten

vfonds

Het vfonds heeft een projectsubsidie toegekend van totaal € 81.145 in het kader van De Tweede Wereld-

oorlog in 100 voorwerpen. De toezegging bestaat uit € 45.000 voor het realiseren van een foto/AV-wand

in de Kunsthal en uit een bijdrage van € 36.145 voor een educatief congres. 

Met de foto/AV-wand met unieke kleurenfoto’s wordt de tentoonstelling in de bredere context van de

Tweede Wereldoorlog geplaatst. De wand vormt een historisch kader waardoor de voorwerpen extra be-

tekenis krijgen. De foto/AV-wand is eind 2013 gerealiseerd.

Het educatieve congres heeft als doel een brug te slaan tussen het onderwijsveld en de oorlogsmusea.

Het congres wordt op verzoek van het vfonds door het comité georganiseerd en is een vervolg op de

educatieve conferentie van het vfonds in oktober 2012. Het congres vindt in maart 2014 plaats. De uit-

gaven in 2013 betreffen voorbereidingskosten. 

Sena

Sena heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de veertien Bevrijdingsfestivals voor het programmeren

van jong regionaal talent. 

Nationaal Fonds 4 en 5 mei

Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei heeft bijdragen verstrekt voor een aantal bijzondere activiteiten voor het

project Adopteer een Monument. Met de bijdrage is in de reeks voorleesverhalen van bekende kinder-

boekenschrijvers een nieuw verhaal met een lespagina en een docenteninstructie gemaakt. 

Daarnaast is een impuls gegeven aan de communicatie over Adopteer een Monument. Doel is het rela-

tiebeheer met de deelnemende scholen goed op peil te houden en hen te blijven enthousiasmeren. Een

tweede doelstelling is nieuwe scholen te werven. Er zijn een aantal producten gerealiseerd; nieuwe infor-

matiebrochure, voorleeswedstrijd, luisterboek, twee promotiefilmpjes voor de social media, digitale les-

brief en een banner.

Voor het ontwikkelen van een game over vrijheid voor 12 tot 35-jarigen heeft het Nationaal Fonds 

4 en 5 mei een bijdrage van € 120.000 toegekend. Het Nationaal Comité begeeft zich met dit project in

een nieuwe digitale communicatieve omgeving. Het spel wordt eind maart 2014 gelanceerd en in 2014

financieel afgerond.

Het fonds heeft een bijdrage van € 25.000 toegekend voor een door het Nationaal Comité uitgevoerde

pilot ter bevordering van verspreiding van fakkelstickertjes via hotels, boekhandels en bibliotheken. Doel

van de pilot was te onderzoeken of en hoe de fakkel wordt gewaardeerd in deze branches en of verkoop

van de fakkel via deze (en andere) branches mogelijk is. Op basis van de evaluatie is gebleken dat de ba-

liedisplays goed werken. 

Voor de ontwikkeling van de documentaire Sprekende beelden is in 2012 een bijdrage verstrekt. De uitgaven

in 2013 betreffen de financiële afronding van het project. Tot slot heeft het fonds een garantiebijdrage

verstrekt voor de onverkochte lustrumboeken Breekbare dagen. Deze zullen worden gebruikt voor repre-

sentatieve doeleinden.
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III. Uitvoering subsidiebeleid mandaat 

Uitvoeringskosten

Voor het uitvoeren van de mandaatregelingen ontvangt het comité een aparte projectsubsidie. Deze sub-

sidie wordt als lumpsumbedrag uitgekeerd. 

De personele kosten voor de uitvoering van de regeling bestaan voor € 76.094 uit doorberekende sala-

riskosten van de eigen medewerkers en voor € 15.870 uit kosten van de externe projectadviseurs.

Het saldo van de uitvoeringskosten wordt toegevoegd aan de Exploitatiereserve.

Subsidieverlening

Over de resultaten van mandaatregelingen zelf dient met ingang van 2012 apart verslag te worden ge-

daan. De verantwoording over het jaar 2013 is eind januari 2014 ingediend bij VWS. Het verslag is in de

bijlage van het jaarverslag opgenomen. De verantwoording aan het ministerie van VWS bestaat uit een

uitvoeringsverslag en een financieel overzicht van toegekende- en afgewezen subsidieaanvragen. De ac-

countant heeft de verantwoording 2013 gecontroleerd en een goedkeurende verklaring gegeven. 
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OVERIGE GEGEVENS

8 – Overige gegevens jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum.

Resultaatbestemming

I. Reguliere activiteiten

Het positieve resultaat uit reguliere activiteiten ad € 173.686 is toegevoegd aan de egalisatiereserve. In

verband met het bereiken van de maximale hoogte van de egalisatiereserve is vervolgens een bedrag van

€ 199.476 onttrokken aan de egalisatiereserve en als kortlopende schuld aan VWS opgenomen. 

II. Additionele activiteiten

Bij deze post is geen sprake van een saldo.

III. Uitvoering subsidiebeleid mandaat - Uitvoeringskosten

Het saldo van de uitvoeringskosten mandaat van € 36.282 is toegevoegd aan de exploitatiereserve.
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9 – Controleverklaring accountant
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BIJLAGE

10 – Verslag uitvoering subsidiebeleid mandaat

Begroot Werkelijk Werkelijk

2013 2013 2012

€ € €

Subsidies in mandaat

Baten

Min. VWS - mandaatregelingen 980.000 869.511 596.383 

Totaal baten 980.000 869.511 596.383 

Lasten

Educatie en voorlichting WO II 900.000 818.575 523.733 

Reünies en lotgenotencontacten 80.000 50.936 72.650 

Totaal lasten 980.000 869.511 596.383 

Saldo - - - 

De verantwoording aan het ministerie van VWS bestaat uit een uitvoeringsverslag en een financieel over-

zicht van toegekende- en afgewezen subsidieaanvragen. De accountant heeft de verantwoording 2013

gecontroleerd en een goedkeurende verklaring gegeven. De verantwoording is eind januari 2014 inge-

diend bij VWS.

In dit hoofdstuk is het uitvoeringsverslag opgenomen zoals dat is ingediend bij VWS. Vervolgens is een

overzicht opgenomen van de toegekende subsidies en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de

komende jaren. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de afgewezen subsidies. 

Uitvoeringsverslag mandaat 2013

Vooraf

Met ingang van 2011 verstrekt het Nationaal Comité 4 en 5 mei namens de minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport (VWS) subsidies voor activiteiten die gerelateerd zijn aan de herinnering aan de Tweede

Wereldoorlog. Het eerste subsidieprogramma Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid heeft betrekking op

educatie en (jeugd)voorlichting. Het tweede programma is gericht op Ondersteuning organisaties van

oorlogsgetroffenen WO II. De subsidieprogramma’s geven een nadere invulling aan het VWS-beleid. Het

verstrekken van projectsubsidies is in mandaat verleend bij het Mandaatbesluit van 14 december 2010

en wordt uitgevoerd conform de Kaderregeling VWS-subsidies van 28 april 2011. 

De beide subsidieprogramma’s zijn begin 2011 uitgegeven en medio 2012 bijgesteld en vervolmaakt op

basis van ervaringen in het eerste uitvoeringsjaar. 

Voor uitvoering van het subsidiebeleid in mandaat is een uitvoeringsovereenkomst tussen het ministerie

van VWS en het Nationaal Comité van toepassing. Na afloop van het jaar moet een verantwoording wor-

den opgesteld. Deze bestaat uit een overzicht van toegekende subsidies en een uitvoeringsverslag. Het

uitvoeringsverslag 2013 geeft allereerst informatie over de wijze van uitvoering van de subsidieregelingen.
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Daarna volgt een toelichting op de bereikte resultaten. Tot slot is een overzicht van de afgewezen aan-

vragen opgenomen.

Wijze uitvoering subsidieregelingen

Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen van de regelgeving en wijze van uitvoering van de procedures

in 2013. 

Kasstelsel en budget

Voor de uitvoering van de mandaatregeling moet worden uitgegaan van het kasstelsel. Het Nationaal

Comité hanteerde tot eind 2012 de richtlijnen voor verslaglegging voor stichtingen, RJ640. Fundamenteel

verschil tussen beide regelingen is dat bij de RJ640 de totale aangegane verplichting in het jaar van toe-

kenning wordt verantwoord en bij het kasstelsel alleen de uitbetaalde subsidies ten laste van het budget

van het boekjaar komen. De openstaande verplichtingen komen ten laste van volgende jaren. 

De eind 2012 uitgevoerde omzetting van RJ640 naar het kasstelsel heeft met name voor de subsidiere-

geling Educatie en voorlichting grote gevolgen gehad. Verplichtingen aangegaan in 2011 en 2012 liepen

over naar 2013 e.v. Daardoor was begin 2013 nog slechts de helft van het budget beschikbaar voor nieuwe

aanvragen. 

Bevoorschotting per maand

Tot en met het jaar 2012 werd door het Nationaal Comité bij subsidietoekenning een voorschot van 90%

in één keer uitbetaald. Bij het kasstelsel is uitbetaling van voorschotten gerelateerd aan de projectuitga-

ven. Vanaf 2013 wordt, conform de Kaderregeling VWS-subsidies, een betaalschema opgesteld op basis

van de looptijd van het project. Voorschotten worden in maandelijkse termijnen uitbetaald.

Problematiek subsidies onder de € 25.000

Vanaf 2013 kunnen subsidies onder de € 25.000 uitsluitend achteraf worden toegekend. Dit heeft conse-

quenties voor beide subsidieprogramma’s. 

Consequentie moment van betaling

Het comité moet vóór 1 december de liquiditeitsbegroting aanleveren bij VWS. Subsidiebetalingen die

geen onderdeel uitmaken van deze prognose, komen ten laste van het volgende jaar. Aanvragen onder

de € 25.000 die in december binnenkomen, komen daarmee niet ten laste van het lopende jaar maar ten

laste van het volgende jaar. 

Consequentie regeling Educatie en voorlichting

De praktijk in 2013 leert dat er geen ontwikkelsubsidies meer worden aangevraagd. De verwachting is

dat dit de komende jaren ook het geval zal zijn. De ‘ontwikkelsubsidie’ van standaard € 2.500 is vooral

bedoeld voor haalbaarheidsonderzoek voor projecten in pijler 1 ‘Wereldwijd’. In Pijler 1 gaat het veelal

om grootschaliger projecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn, of waarbij voor een vernieuwende

aanpak wordt gekozen. De ‘ontwikkelsubsidie’ heeft tot doel een impuls te geven aan het vergroten van

de kwaliteit van de aanvragen in Pijler 1.

De wijziging werpt een drempel op voor kleine educatieve projecten onder de € 25.000. Organisaties

zien af van een project omdat financiering onzeker of de begroting wordt (onnodig) verhoogd zodat deze

boven de drempel uitkomt. Mogelijk komen hierdoor potentiële projecten niet tot stand en komt de ef-

fectiviteit van de regeling onder druk te staan. 
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Consequentie regeling Reünies en lotgenotencontacten

De vrijwilligersorganisaties van oorlogsgetroffenen worden jaarlijks door het comité in een bijeenkomst

geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen van de subsidieregeling. Het alleen nog achteraf mogen in-

dienen van een aanvraag is in januari 2013 uitgebreid aan de organisaties toegelicht. Organisaties maken

zich veel zorgen over het rond krijgen van de financiën. Hoewel benadrukt is vooral zo spoedig mogelijk

na afloop de aanvraag in te dienen, blijkt dit in de praktijk maar beperkt te gebeuren. De vrijwilligersor-

ganisaties met bestuursleden op leeftijd vinden de financiële afhandeling lastig. Vanuit het comité wordt

hulp geboden om de aanvraagformulieren in te vullen.

Uitzondering 

VWS is met het Nationaal Comité van mening dat de subsidieregeling voor met name de organisaties

van oorlogsgetroffenen zo eenvoudig mogelijk moet worden ingericht. VWS onderzoekt daartoe of het

mogelijk is een uitzondering op de regelgeving mogelijk is. De uitwerking hiervan is complex. De pro-

blematiek is als case meegenomen in de eerste fase van de ‘Doorlichting financiële organisatie van het

Nationaal Comité 4 en 5 mei’. Daaruit is gebleken dat toekenning vooraf mogelijk is, maar tot extra ver-

antwoordingslasten leidt. Naast aanpassing van het subsidieprogramma en de uitvoeringsovereenkomst

met VWS, moet een controleprotocol worden opgesteld voor de verantwoording door de subsidieont-

vanger. Een en ander zal begin 2014 opnieuw met VWS worden besproken. Inzet hierbij is om de admi-

nistratieve lasten voor de subsidieaanvrager te verminderen. 

Uitvoeringsovereenkomst mandaat

Als gevolg van wijziging van de procedures subsidieverlening was een aanpassing van de 

uitvoeringsovereenkomst mandaat noodzakelijk. De geactualiseerde overeenkomst is in 2013 tot stand

gekomen. Mocht een oplossing worden gevonden voor de subsidies onder de € 25.000 dan moeten sub-

sidieprogramma’s, procedures en uitvoeringsovereenkomst opnieuw worden aangepast. 

Projectadviseurs

Een aanvraag wordt allereerst in administratieve zin gecontroleerd. Vervolgens toetst de projectadviseur

de aanvraag inhoudelijk en stelt het advies op. Bij de regeling Reünies en lotgenotencontacten zijn de

aanvragen eenduidig en jaarlijks terugkerend voor dezelfde soort activiteit. De toetsing is minder gecom-

pliceerd. De aandacht van de projectadviseur gaat naast het toetsen ook uit naar het begeleiden van de

aanvragers.

Bij de regeling Educatie en voorlichting is in de loop van 2012 overgegaan tot een scheiding van functies.

De aanvrager kan informatie inwinnen bij het comité en krijgt een toelichting over de (on)mogelijkheden

van de subsidieregeling. Het advies voor de beoordelingscommissie wordt opgesteld door een onafhan-

kelijke externe adviseur. Er zijn aparte beoordelingsformulieren ontworpen om de aanvraag te beoordelen

op basis van de criteria zoals opgenomen in het subsidieprogramma. Deze werkwijze werpt zijn vruchten

af. Circa de helft van de potentiële aanvragers spreekt vooraf het project goed door met de interne advi-

seur. De kwaliteit van aanvragen en de aansluiting bij het subsidieprogramma zijn zichtbaar vergroot. 

De administratieve procedures

Het comité ontvangt een aparte vergoeding voor de uitvoeringskosten. Desalniettemin is het comité van

mening dat de administratieve lasten in verhouding moeten zijn met de hoogte van de subsidies. Het

streven is de uitvoering zo efficiënt mogelijk in te richten. 
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Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaardformulieren. Zomer 2013 zijn met juridisch ad-

vies standaardbrieven opgesteld voor subsidietoekenningen en –afwijzingen. Bij elke aanvraag wordt

daarnaast zorgvuldig gekeken naar specifieke motivatie van de toekenning of afwijzing. Het jaarverant-

woordingsoverzicht voor VWS wordt gedurende het jaar na iedere subsidieronde bijgewerkt en gebruikt

als interne tussentijdse rapportage.

Het bewaken van termijnen, het controleren van de aanvragen op volledigheid en het afhandelen van de

correspondentie vraagt veel aandacht. Bij de regeling Educatie en voorlichting is 100 % en bij de regeling

Reünies en lotgenotencontacten is 96% van alle subsidies binnen de termijn van datum ontvangst aan-

vraag tot datum verlening of vaststelling van de subsidie afgehandeld. 

Bereikte resultaten

In deze paragraaf wordt een overzicht en toelichting gegeven op de toegekende subsidies.

Totaal toegekende subsidies Educatie en voorlichting 2011 t/m 2013

Totaal Totaal T.l.v. jaar T.l.v. jaar T.l.v. jaar T.l.v. jaar T.l.v. jaar

bedrag 2011 2012 2013 2014 2015

€ € € € € €

Toegekend 

in jaar 2011 605.593 480.450 89.033 15.550 26.000 - 

Toegekend 

in jaar 2012 889.410 434.700 356.010 91.200 7.500

Toegekend 

in jaar 2013 616.767 447.015 165.752 4.000

2.111.770 480.450 523.733 818.575 282.952 11.500

Totaal toegekende subsidies Reünies en lotgenotencontacten 2011 t/m 2013

Totaal Totaal T.l.v. jaar T.l.v. jaar T.l.v. jaar T.l.v. jaar T.l.v. jaar

bedrag 2011 2012 2013 2014 2015

€ € € € € €

Toegekend 

in jaar 2011 60.400 53.400 7.000

Toegekend 

in jaar 2012 65.650 65.650

Toegekend 

in jaar 2013 50.936 50.936

176.986 53.400 72.650 50.936 - - 

Specificatie toegekende subsidies 2013 

Voor een specificatie van de toegekende subsidies wordt verwezen naar het overzicht van toegekende

subsidies.
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Subsidies Educatie en voorlichting

In 2013 zijn 33 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 1.890.484. Er zijn 16 aanvragen voor een to-

taalbedrag van € 616.767 toegekend, waarvan € 447.015 in 2013 is uitbetaald.

Voorts is € 371.560 uitbetaald aan in 2011 en 2012 toegekende subsidies. Hiermee komt totaal

€ 818.575 ten laste van het budget 2013. Het restantbudget voor 2013 bedraagt € 81.425. In 2013 is voor de

jaren 2014 en 2015 reeds voor respectievelijk € 282.952 en € 11.500 beslag gelegd op de budgetten. Dit is in-

clusief de nog lopende subsidies uit de jaren 2011 en 2012. 

Bij een aantal subsidietoekenningen is aangegeven dat een beroep kan worden gedaan op een garantiebijdrage

als aantoonbaar mocht blijken dat op geen enkele wijze de minimumfinanciering rondkomt en het project

daardoor geen doorgang kan vinden. In 2013 is aan vier subsidiënten daadwerkelijk een bijdrage toegekend.

Bij het subsidieprogramma Educatie en voorlichting gaat het om unieke eenmalige aanvragen van zeer diverse

organisaties zoals musea, educatieve- en mediaorganisaties, documentaire/filmproducenten en theatermakers,

en vrijetijdsorganisaties zoals jeugdwerk, wandelsport etc. De projecten kennen over het algemeen een langere

looptijd die niet parallel is aan een kalenderjaar. De aard en de omvang van de projecten lopen sterk uiteen.

Ook de redenen voor afwijzing van aanvragen lopen uiteen; aanvragen zijn onvoldoende uitgewerkt, het

onderwerp valt buiten de programma’s, de aanvragen voldoen in onvoldoende mate aan de criteria zoals

duurzaamheid, borging of kennen onvoldoende samenwerkingspartners.

In het eerste jaren is veel aandacht uitgegaan naar het opzetten en bekendmaken van het programma.

In 2013 is de aandacht verschoven naar de organisatie van bijeenkomsten waarin het delen en uitwisselen

van de ervaringen met en tussen (potentiële) aanvragers centraal staat. In het voor- en najaar 2013 zijn

een tweetal kennisuitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd. De overintekening voor een tweede inspi-

ratie- en uitwisselingsbijeenkomst voor (potentiële) subsidieaanvragers rond educatieve programma’s

laat zien dat de subsidieregeling en de werkwijze in een behoefte van (potentiële) aanvragers voorzien. 

Subsidies Reünies en lotgenotencontacten

Bij de regeling voor Reünies en lotgenotencontacten zijn 33 aanvragen ingediend. Alle aanvragen waren onder

de € 25.000 en zijn na afloop van de activiteit ingediend. Hiervan zijn 31 aanvragen toegekend en uitbetaald voor

een totaalbedrag van € 50.936. Van het budget voor Reünies en lotgenotencontacten blijft in 2013 € 29.064 over.

De aanvragen hebben voornamelijk betrekking op een reünie of nieuwsbrief. Het gaat om jaarlijks terug-

kerende activiteiten door veelal dezelfde organisaties. Redenen voor afwijzing zijn dat de aanvraag inhoudelijk

(herdenking en geen reünie) of qua doelgroep (naoorlogse generatie) buiten het subsidieprogramma valt. 

Om de organisaties goed te informeren en onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen wordt jaarlijks

een bijeenkomst georganiseerd. Zowel in januari als december 2013 zijn circa 30 organisaties bijeenge-

komen. Het delen van informatie over de subsidieontwikkelingen, het uitwisselen van ervaringen en on-

derhouden van contacten wordt zeer op prijs gesteld.  

Bezwaarschriften

In 2013 zijn totaal 66 aanvragen behandeld. Er zijn 18 aanvragen afgewezen en 5 gedeeltelijk toegekend.

In 2013 zijn geen bezwaarschriften ontvangen. Er is evenmin sprake van lopende bezwaarschiften uit

voorgaand jaar. De jaarlijkse bijeenkomst met de leden en secretaris van de bezwaarschriftencommissie

heeft in het najaar plaatsgevonden. De bezwaarschriften- commissie is op de hoogte gebracht van de

uitvoering van de subsidieregelingen in het lopende jaar en van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. 
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Toegekende subsidies Educatie en voorlichting 2013 

Per pijler

Organisatie Project Totaal T.l.v. jaar T.l.v. jaar T.l.v. jaar

bedrag 2013 2014 2015

€ € € €

Voor Subsidies pijler 1: Oorlog-, Vrijheid wereldwijd:

1a. Ontwikkelsubsidies

geen - 

1b. Projectsubsidies

Indisch Herinneringscentrum  Indie Express - 

Bronbeek (reizende tentoonstelling) 134.795 67.398 67.397

On the Ground Reporter 

Butch & Sundance Media WOII, eerste level (pilot) 54.910 54.000 910 - 

iGlow Connect/iGlow Media Vrijheid zonder grenzen 45.000 42.250 2.750 - 

Anne Frank Stichting Teaching the Holocaust 21.150 21.150 - - 

255.855 184.798 71.057 - 

Voor Subsidies pijler 2: Implementatie en educatieve toepassing van bestaande (erfgoed-)materialen:

Stichting Op touw Peer Education 3.0. (Op vernieuw-

ende wijze vredeseducatiepro-

jecten implementeren in het V.O.) 35.000 31.500 3.500

Cultuurcompagnie De grote volksverhuizing 

Noord-Holland (Implementatie in educatief 

programma over de Groot-

schalige evacuatie als gevolg 

bouw Atlantikwall) 51.135 18.400 32.735

Kamp Westerbork De Trein (deelproject update 

educatief materiaal tbv inter-

actieve presentaties bij film 

'De Trein') 30.000 15.600 14.400

CODA Hannah's reis (educatief ma-

teriaal op basis van bestaand 

jeugsboek) 16.827 16.827

AT5 RTV-N-H Producties Jouw Stad in de Klas (lespakket) 8.685 8.685

Stichting APS Leerarrangement 59.300 42.640 16.660

Uitgeverij Peter Sasburg Onderduik in West-Friesland 

voor het v.o. 41.127 14.800 26.327

Joods Historisch Museum Online Toolkit Open Joodse 

Huizen 32.653 32.000 653

Kamp Amersfoort Interactieve kaart met hotspots 26.420 26.000 420

Stichting Alfa Requim voor Auschwitz 10.150 10.150

Kamp Westerbork TT Auschwitz-Birkenau 9.615 9.615

Stichting Multimaat Lesmateriaal oorlogsgeheimen 40.000 36.000 - 4.000

360.912 262.217 94.695 4.000

Voor Subsidies pijler 3: Voorlichtings- en educatieactiviteiten, gericht op onderbelichte thema's: 

geen - 
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Toegekende subsidies Reünies en lotgenotencontacten 2013 

Per organisatie Totaal T.l.v. jaar T.l.v. jaar T.l.v. jaar 

bedrag 2013 2014 2015

€ € € €

Voor Reünies en lotgenotencontacten:

Nationaal Monument Kamp Amersfoort 4.000 4.000

Nederlands Auschwitz Comité 1.806 1.806

StichtingVriendenkring Mauthausen 1.834 1.834

Herdenkingscomité Buchenwald 1.400 1.400

Stichting LO-LKP 260 260

Stichting Vriendenkring Neuengamme 1.650 1.650

Jongenskampen Bankong-Gedungjati 1.710 1.710

Stichting Vriendenkring Oud-Dachauers 90 90

Stichting Gastdocenten Zuidoost Azië 4.493 4.493

Vereniging LKG 1940-1945 6.000 6.000

Stichting Vriendenkring Neuengamme 1.036 1.036

Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 810 810

Ravensbrück 1.330 1.330

Stichting Nationale Hannie Schaft Herdenking 1.750 1.750

Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg 

en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS) 4.500 4.500

32.669 32.669

Voor nieuwsbrieven:

Werkgroep Het 4de Prinsenkind 624 624

Stichting Vriendenkring Haaren 811 811

Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1.950 1.950

Stichting LO-LKP 246 246

BEGO 2.000 2.000

JOK 2.030 2.030

Stichting Vriendenkring Oud-Dachauers 1.891 1.891

Stichting Vriendenkring Mauthausen 400 400

Stichting LO-LKP 530 530

St. Reünie Bangkinang 840 840

Stichting Vriendenkring Neuengamme 1.000 1.000

JOK 1.750 1.750

Werkgroep Het Vierde Prinsenkind 840 840

Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1.950 1.950

Ravensbrück 1.280 1.280

18.142 18.142

Voor reis- en verblijfskosten educatieve reis:

Stichting Sobibor 125 125
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Afgewezen subsidieaanvragen Educatie en Voorlichting 2013

Organisatie Project Bedrag

€

Voor Subsidies pijler 1

Oorlog-, Vrijheid wereldwijd:

MM Filmproducties Op een platte aarde 50.000

Kamp Vught Inrichting barak 1B 35.000

APS Int. communicatie WOII 59.875

CMO UniQuest 174.550

St. Museum Engelandvaarders Museum 29.120

Stichting PCVOE  

Corderius College Studiereis Auschwitz Birkenau 5.750

354.295

Voor Subsidies pijler 2

Implementatie en educatieve toepassing van bestaande (erfgoed-)materialen:

OVM Rotterdam Rotterdam Reset Experience 25.000

JHM Open Joodse Huizen 2013 52.439

Dutch Youth Foundation Anne Frank spreekt Arabisch 26.000

Indisch Herinneringscentrum TT Terugkeer 114.495

NOOG Het bombardement Nijmegen 70.000

Kamp Westerbork Nieuw Digitaal Joods Monument 31.200

Methodelink.nl Vroeger&Zo: special 13 in de oorlog 55.030

374.164

Voor Subsidies pijler 3

Voorlichtings- en educatieactiviteiten, gericht op onderbelichte thema's:

CultuMaat Educatief materiaal Oorlogsgeheimen 124.815

Stichting Alfa Requiem voor Auschwitz op school 30.000

Tetteroo Media BV De vergeten krijgers 109.913

264.728

Afgewezen subsidieaanvragen Reünies en lotgenotencontacten 2013

Organisatie Project bedrag

€

St. Nationale Hannie Schaft Herdenking herdenking 3.400

St. Nationale Hannie Schaft Herdenking nieuwsbrief 2.500

5.900
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