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VOORWOORD

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei werkt in beleidsperioden van vijf jaar. In december 2010 verscheen het

beleidsplan Stilstaan bij vrijheid, herdenken, vieren en herinneren. In dit beleidsplan, dat betrekking heeft

op de periode 2011 tot en met 2015, is het beleid op hoofdlijnen beschreven. In aanvulling hierop wordt

jaarlijks een begroting met toelichting opgesteld. Dit jaarverslag en deze jaarrekening vormen de inhou-

delijke en financiële verantwoording over het jaar 2014.

In het eerste hoofdstuk van het jaarverslag wordt teruggekeken op 2014 en wordt alvast een korte voor-

uitblik op 2015 gegeven. In hoofdstuk 2 worden vervolgens de belangrijkste resultaten van 2014 op een

rij gezet. Afgesloten wordt met de jaarrekening ; de financiële verantwoording over 2014. 

In de bijlage wordt verslag gedaan van de uitvoering van het subsidiebeleid in mandaat.

In het eerste hoofdstuk van het jaarverslag wordt teruggekeken op 2014. Het Nationaal Comité 4 en 5

mei heeft zich in 2014, mede ter voorbereiding op de beleidsperiode 2016 – 2020, beraden op de inhou-

delijke en organisatorische kant van zijn functioneren. Als resultaten daarvan zijn in december jl. de

documenten Kom vanavond met verhalen…., Toekomstvisie 4 en 5 mei, herdenken, vieren en herinneren

en Nationaal Comité 4 en 5 mei, een professionele en transparante organisatie vastgesteld. In maart

2015 zijn deze aan het kabinet aangeboden. Met het (verder) doorvoeren van de conclusies van de beide

documenten staat het Nationaal Comité 4 en 5 mei gesteld voor de toekomst.

Naast een terugblik bevat het eerste hoofdstuk ook een kleine vooruitblik naar het bijzondere jaar 2015.

Een lustrumjaar heeft altijd iets bijzonders. Dat telt in 2015 eens te meer. Hoeveel mensen die de oorlog

en alles dat daarmee samenhangt zelf hebben meegemaakt kunnen in 2020 nog begroet worden bij her-

denken en vieren? Dit besef heeft het verantwoordelijkheidsgevoel van het Nationaal Comité gevoed om

‘het levend houden van de herinnering’ te blijven uitdragen. En om in het verlengde daarvan herdenken

en vieren toekomstbestendig in te vullen. Nu de visie gereed is zal de gedachtewisseling in 2015 met

name gaan over de vraag of, en zo ja, wat er op 4 en 5 mei zou kunnen veranderen. Op 4 en 5 mei in

algemene zin, maar zeker ook waar het betreft de herdenking op de Dam, de bijeenkomst rond de 

5 mei-lezing en het 5 mei -concert. 

Met ingang van 1 september 2014 is mevrouw Nine Nooter, na een dienstverband van meer dan 25 jaar

teruggetreden als directeur. Het Nationaal Comité is haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan de

positionering en de ontwikkeling van het comité. Van haar kennis en betrokkenheid heeft het comité

veel profijt gehad. Met een bijeenkomst in het voor haar zo vertrouwde Koninklijk Theater Carré, heeft

zij in december afscheid genomen van het bestuur, de medewerkers en vele relaties uit het werkveld van

het comité.

Joan M. Leemhuis-Stout                                         Jan van Kooten

voorzitter                                                                  directeur

Amsterdam, maart 2015.



JAARVERSLAG 

1 – Terugblik op 2014

Inleiding
In Kom vanavond met verhalen… geeft het Nationaal Comité zijn visie op de toekomst van 4 en 5 mei. 

De visie en de wijze waarop deze tot stand is gekomen, namelijk door in gesprek te gaan met diverse

organisaties en personen, is positief ontvangen.  Het proces van de totstandkoming van de visie startte

in het voorjaar 2014 met verkenningsbijeenkomsten en werd in het najaar afgerond door regionale

debatten en door in gesprek te gaan met diverse organisaties en personen die te maken hebben met

herinneren, herdenken en vieren. De grote betrokkenheid van velen geeft vertrouwen voor de toekomst.

De belangrijkste uitkomsten: de Tweede Wereldoorlog staat centraal bij herdenken op 4 mei en vieren

van de bevrijding op 5 mei. Naast Nederlandse oorlogsslachtoffers moeten cruciale gebeurtenissen uit

de Tweede Wereldoorlog bij de Nationale Herdenking expliciet worden benoemd. 5 mei is een nationale

feestdag, maar nog geen algemeen vrije dag. Het comité pleit ervoor dat 5 mei voor iedereen een vrije

dag wordt. Het is belangrijk om op één dag in het jaar gemeenschappelijk stil te kunnen staan bij het

belang en de herkomst van onze vrijheid.

Herdenken
Uit onderzoek onder aanwezigen in De Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam blijkt dat de ‘2 minu-

ten stilte’ het meest betekenisvolle en gewaardeerde onderdeel zijn van de Nationale Herdenking. 

De 4 mei-voordracht En broederschap? werd gehouden door schrijver Jan Terlouw. Burgemeester van

Amsterdam Eberhard van der Laan sprak op de Dam over de Tweede Wereldoorlog die geen ‘gewone’

geschiedenis wordt.

Op verschillende plaatsen zijn in de afgelopen jaren nieuwe initiatieven ontstaan, in aansluiting op de

herdenking op 4 mei. Er werden bijeenkomsten georganiseerd in Open Joodse Huizen en in Huizen van

Verzet. Het initiatief Theater na de Dam dat in Amsterdam is gestart, krijgt ook in andere gemeenten

gestalte. Een mooie aanvulling op en verdieping van de Nationale Herdenking. 

De organisatorische ondersteuning van de Holocaust Herdenking rondom 27 januari en de Indië-her-

denking op 15 augustus krijgen een steeds vastere vorm. Het comité zorgt voor de gehele logistieke

organisatie, waarbij extra aandacht uitgaat naar een duidelijke structuur voor de aanwezige autoriteiten,

veiligheidsplannen en coördinatie van diensten en organisaties. 

Vieren 
In Assen, provincie Drenthe, sprak Mary Robinson op 5 mei over de verantwoordelijkheid van inter-

nationale instellingen bij het oplossen van conflicten in de wereld. Voor het eerst werd tijdens het och-

tendprogramma van de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei een kinderlezing gehouden; er

werd gesproken door de 12-jarige Hammoude Al-Cheikh die zelf oorlog in Libanon meemaakte. 

Hij zei: “Maar is vrijheid voor u hetzelfde als voor mij? Vrijheid komt niet vanzelf. Daar moeten we iets

voor doen. Gelukkig zijn er mensen die dit willen. En sommigen raken me. Daarom ga ik hen vandaag

noemen. De eerste is Nelson Mandela. Hij deed dit niet voor zichzelf. Dat is wat ik mooi aan hem vind.

Want ook ik begrijp discriminatie niet. Black is toch beautiful and white wonderful.”
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Het Nationaal Comité en de veertien Bevrijdingsfestivals voeren regelmatig overleg op zowel bestuurlijk

als operationeel niveau om inhoudelijke doelen en projecten op elkaar af te stemmen. Over de verster-

king van de inhoud zijn met de besturen en coördinatoren van de Bevrijdingsfestivals in het najaar van

2014  afspraken gemaakt. Het ontwikkelen van projecten wordt meer en meer overgelaten aan de festi-

vals zelf. Het vfonds is - via het comité - de landelijke hoofdsponsor van de festivals. 

Bij de organisatie van het 5-meiconcert is het elk jaar zoeken naar de juiste balans. Een balans tussen

inhoud en feest, tussen licht klassieke en populaire muziek en tussen een evenement op televisie voor

het publiek thuis en een concert voor de aanwezigen op en rond de Amstel. Het creëren van een gevoel

van verbondenheid en saamhorigheid staat daarbij centraal. In 2014 werd het concert verzorgd door de

philharmonie zuidnederland met bijdragen van solisten Liza Ferschtman, Jenny Arean en Wouter

Hamel, het Scapino Ballet Rotterdam en verteller Hans Dagelet.

Educatie
Het comité heeft zelf twee grote educatieve projecten in het basisonderwijs. Het project Adopteer een

Monument kent een gestage groei. En als deze doorzet, zullen in 2015 1.500 scholen meedoen. In 2014

is het handboek bij dit project aangepast en geactualiseerd. Vanuit het project Adopteer een Monument

ondersteunt het Nationaal Comité ook het project Adopteer een oorlogsgraf van de Oorlogsgravenstich-

ting. In het handboek over Adopteer een Monument, die alle deelnemende scholen ontvangen, is meer

en specifieker aandacht voor de rol van de Oorlogsgravenstichting. 

Het Nationaal Aandenken, bedoeld voor de kinderen uit groep 7 van het basisonderwijs of klas 5 in het

Caraibisch deel van ons land, bestaat inmiddels vijftien jaar. In 2015 wordt het boekje zowel redactioneel

als op vormgeving geheel herzien. Dit nieuwe Aandenken wordt aangepast aan de laatste (digitale) ont-

wikkelingen in het onderwijs. Het blijft echter primair een boekje dat leerlingen kunnen meenemen naar

huis. 

In het beleidskader Ondersteuning  infrastructuur WO II komt een aantal nieuwe taken samen, die in 2011

zijn overgedragen door het ministerie van VWS. Naast de vier nationale herinneringscentra leveren tien-

tallen oorlogs- en verzetsmusea een belangrijke bijdrage aan het levend houden van de herinnering aan

de Tweede Wereldoorlog. Op 4 februari 2014 werd de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100

voorwerpen in de Kunsthal Rotterdam geopend door koning Willem-Alexander. Daarmee werd een

belangrijke ambitie gerealiseerd, namelijk het verbeteren van de samenwerking binnen de sector en het

vergroten van de naamsbekendheid van de verschillende oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscen-

tra.  

Parallel aan de tentoonstelling in de Kunsthal zijn vier conferenties georganiseerd. Het comité organi-

seerde voor het eerst een landelijke bijeenkomst voor organistoren van herdenkingen en vieringen.

Samen met het vfonds werd een onderwijsconferentie over de oorlog georganiseerd waaraan ruim 150

docenten deelnamen. Deskundigen uit diverse landen kwamen tijdens een internationale expertmeeting

bijeen om te spreken over het tentoonstellen van de Tweede Wereldoorlog. Tot slot is in samenwerking

met Stichting Arq / Centrum ’45, een wetenschappelijke conferentie georganiseerd in aansluiting op het

langlopende generatieonderzoek van de Universiteit Utrecht. De doorwerking van de oorlog op volgende

generaties en de rol van familieverhalen daarin was het thema van deze conferentie. 

Inmiddels is een traditie ontstaan om jaarlijks met directies van oorlogs- en verzetsmusea van gedach-

ten te wisselen over strategische vraagstukken. In december is met hen een bezoek gebracht aan musea

in Dresden en Berlijn. Tijdens dit overleg is afgesproken om de samenwerking te intensiveren. Deze

afspraken worden, samen met de evaluatie van de gezamenlijke campagne, als input gebruikt voor de

nieuwe beleidsperiode van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 
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Onderzoek
Voor het comité vormen de uitkomsten van onderzoek, zoals het Nationaal Vrijheidsonderzoek, een

belangrijke informatiebron. Tussentijdse resultaten van het meerjarig onderzoeksprogramma dat samen

met de Universiteit Utrecht is opgezet, bieden interessante perspectieven. Zo blijkt ‘voorbeeldgedrag’

nog belangrijker dan ‘kennis en informatie’. Ouders die kinderen meenemen naar herdenkingen, leer-

krachten die een herdenking organiseren in het kader van het project Adopteer een Monument en jon-

geren die vrienden meenemen naar een Bevrijdingsfestival. 

Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt dat bijna zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog 4 en 5 mei

Nederlanders een sterk gevoel van nationale verbondenheid geven. Meer dan de Olympische Spelen of

het WK-voetbal. De nieuwe aankleding van 4 en 5 mei versterkt die nationale verbondenheid, evenals

het uitdelen van de fakkel op alle evenementen. De boodschap die bij de fakkel hoort, wordt via beeld-

schermen op de festivals en andere communicatiemiddelen uitgedragen. 

Communicatie
De radio- en televisiespot die 4 en 5 mei agendeert geniet grote bekendheid en waardering en doet zijn

werk. Uit onderzoek van de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken

blijkt dat mede dankzij deze campagne 96% van de bevolking weet dat op 4 mei oorlogsslachtoffers

worden herdacht en dat op 5 mei vrijheid wordt gevierd. De ‘tweeminutenstiltespots’, die nationale, 

regionale en lokale omroepen om niet uitzenden dragen eveneens bij aan het vergroten van de bekend-

heid op 4 en 5 mei. De campagne Draag de fakkel om verbondenheid met herdenken en vieren te tonen,

werd gecontinueerd en op onderdelen aangepast. In 2014 zijn meer fakkelstickers uitgedeeld en meer

doosjes met fakkelstickers verkocht. Schoolkinderen waren betrokken bij de verspreiding. 

Social media spelen een steeds grotere rol binnen de communicatie. De activiteiten van het Nationaal

Comité zijn te volgen via Facebook en Twitter. Het NC Magazine is een belangrijk communicatiemiddel

voor het netwerk van het comité. Het is vooral bedoeld voor professionals (dat kunnen ook vrijwilligers

zijn), die actief betrokken zijn bij herdenken en vieren. 

Het Nationaal Comité heeft zich in 2014 voor het eerst begeven op het pad van de games. Binnen enkele

dagen waren duizenden downloads van het spel Duifkopter. Als Duifkopter vlieg je voor de vrijheid. Je

moet alles op alles zetten om je vriendjes hun vrijheid terug te geven. Tijdens het gamen worden quotes

over vrijheid verzameld. Deze kunnen weer worden gedeeld op Facebook en Twitter.

De database Oorlogsmonumenten op www.4en5mei.nl vereist consequent en continu onderhoud door het

toevoegen van nieuwe informatie en monumenten. In 2014 is, net als in eerdere jaren, de Aanmoedigings-

prijs Oorlogsmonumenten uitgereikt in de provincie waar de 5 mei-lezing plaatsvond. Dit jaar Drenthe.

Nationaal Comité 4 en 5 mei: een professionele en transparante organisatie
Behalve op zijn inhoudelijke activiteiten heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2014 ook de organisa-

torische kant van zijn functioneren herijkt om te kunnen werken naar de eisen van de tijd. Na doorlich-

ting van de organisatie door een externe adviseur is een besturingsteam ingesteld bestaande uit een

bestuurslid, die als voorzitter functioneerde, directeur en een externe adviseur. Het besturingsteam

heeft voorstellen opgesteld ten aanzien van de structuur en nieuwe werkwijze en heeft deze, na vaststel-

ling door het bestuur, geïmplementeerd. Het resultaat is verwoord in de notitie Nationaal Comité 4 en 5

mei, een professionele en transparante organisatie. Deze notitie geeft aan hoe de organisatie van het

comité qua structuur en werkwijze beter is toegerust op de toekomst. Samen met de beleidsvisie Kom

vanavond met verhalen… wordt de basis gelegd voor het toekomstgericht omgaan met herinneren, her-

denken en vieren. Het formuleren van beleid, het geven van ondersteuning, het bevorderen van samen-

werking en het (assisteren bij) organiseren van evenementen komen aan de orde.
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De verbinding tussen bestuur, organisatie en werkwijze van het bureau heeft een strakkere vorm gekre-

gen, waarbij wordt uitgegaan van de bestuurlijke basisprincipes ‘het bestuur bestuurt’ en ‘het bureau

faciliteert, bereidt voor en voert uit’.  De vaste commissies en werkgroepen hebben een duidelijk anker-

punt gekregen. Het bestuur heeft een eigen code voor Goed Bestuur vastgesteld. De Planning & control-

cyclus is beschreven. 

De regiefunctie van het comité en dienstverlening aan derden worden verder vorm gegeven door

inhoud, stakeholdersbeleid en proactief communicatiebeleid. De professionele beleidsontwikkeling

wordt getypeerd door kwaliteit en adequate informatievoorziening. De ontwikkeling van diensten aan

derden wordt systematisch opgepakt. Er is voor een eenhoofdige directiestructuur  gekozen. Er is vorm

gegeven aan een professionele uitvoeringsorganisatie waarbij de bevoegdheden en verantwoordelijkhe-

den zo dicht mogelijk bij de uitvoering zijn gepositioneerd. 

Het resultaat is een kennisorganisatie, professioneel en transparant  die controleerbaar is en flexibel in

structuur en werkwijze, waarbij het maatschappelijk belang als uitgangspunt is genomen met de daarbij

behorende dienstverlenende benadering. Expertise is het kenmerk.

Vooruitblik 2015
De voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode 2016-2020 is in 2014 van start gegaan. Het document

Kom vanavond met verhalen… , waarin de toekomstvisie voor 4 en 5 mei is beschreven, is 6 maart 2015

aangeboden aan het kabinet. In het meerjarenbeleidplan wordt deze toekomstvisie samen met de

inzichten uit de evaluaties uitgewerkt voor de komende jaren. De activiteiten worden beschreven vanuit

de opdracht van het Nationaal Comité: het richting geven van de zingeving van herdenken, vieren en

herinneren.  Het definitieve meerjarenbeleidsplan 2016-2020,voorzien van een meerjarenbegroting

wordt in september 2015 aangeboden aan het ministerie van VWS. 

In het kader van het lustrumjaar 70 jaar bevrijding wordt een bijzonder televisieprogramma gemaakt

met bekende artiesten die de afgelopen 25 jaar Ambassadeurs van de Vrijheid zijn geweest. Dankzij

ruimhartige financiële bijdragen van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en het vfonds en de inzet van het

ministerie van Defensie is het mogelijk een dergelijk programma te maken. Het Concert van de vrijheid is

op 15 maart 2015 opgenomen en zal op 2 mei 2015 worden uitgezonden op NPO1.
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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

herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De campagne De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen, met

als hoogtepunt de tentoonstelling in de Kunsthal, is daar een goed voorbeeld van. In onderstaand overzicht

vindt u de belangrijkste resultaten in feiten en cijfers weergegeven.

Herdenken en vieren

Nationale Herdenking 4 mei

Programma
• Schrijver en oud-politicus Jan Terlouw , auteur van het boek Oorlogswinter,  hield de 4 mei-voordracht in

De Nieuwe Kerk. In zijn voordracht En broederschap? stelde Terlouw dat broederschap bijna zeventig jaar

na het eind van de oorlog meer onder druk staat dan vrijheid en gelijkheid.

• Het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor o.l.v. dirigent Wilma ten Wolde zong twee composities. Mach tsoe die

ejgelech is een wiegelied geschreven door Auschwitz overlevende Isaiah Shpigl over de dood van een van

zijn dochtertjes in het getto van Lodz. Het lied werd begeleid door  Peter van Os op accordeon. Het

Largo uit de 9e symfonie Uit de Nieuwe Wereld van Dvor̆ák is een muzikaal arrangement dat in het

interneringskamp voor vrouwen en kinderen in Palembang (Sumatra) door twee vrouwen werd

samengesteld en vervolgens werd uitgevoerd door een stemmenorkest. De muziek gaf de vrouwen in

het kamp de kracht om vol te houden. 

• Wieneke Jansen van het Vrouwen Jeugdkoor droeg het openingswoord Deze bijeenkomst voor.

• Hoofdkrijgsmachtrabbijn Kolonel D.M. Sebbag, sprak het Jizkor uit. 

• Nienke Woltmeijer  (18), winnares van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei, droeg op de Dam, direct na de

twee minuten stilte, haar gedicht De stille getuige voor. De wedstrijd vond dit jaar plaats in de provincie

Drenthe.

• Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan, sprak op de Dam. Zijn toespraak had als thema

en titel Geen verleden tijd.

• Op de Dam speelde de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso o.l.v. chef-dirigent majoor Tijmen

Botma. Op het moment dat de Dam volstroomde met publiek werd een nieuw arrangement op basis

van muziek uit oorlogsfilms ten gehore gebracht.

• Nazit in Hotel Krasnaskapolsky voor genodigden uit de Nieuwe Kerk, voornamelijk van de eerste

generatie. 

Belangstelling
• 25.000 mensen woonden de herdenking op de Dam bij. 

• 5,3 miljoen mensen keken nar de tv-uitzending van de Nationale Herdenking. 

• 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, 1.500 medewerkers en 70

vrijwilligers waren betrokken.

• 1.700 belangstellenden woonden de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk bij; 1.400 overlevenden

en nabestaanden en 300 functioneel genodigden.

• 800 genodigden zijn na afloop van het defilé in Hotel Krasnapolsky ontvangen.

• 71 jaar is de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen in De Nieuwe Kerk , 58 procent van de aanwezigen

heeft de Tweede Wereldoorlog zelf meegemaakt.
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5 mei-lezing

Programma
• Provincie Drenthe was dit jaar gastheer en de gemeente Assen gastgemeente voor de 5 mei-lezing.

• Mary Robinson, eerste vrouwelijke president van Ierland en Hoge Commissaris voor de Mensenrechten

sprak de 5 mei-lezing uit met de titel Vrijheid spreekt niet vanzelf.

“Vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee…  We moeten aan jonge mensen leren waarderen

wat het betekent om een vrij burger te zijn en bij hen het besef kweken dat dit een zaak is die hen direct

aangaat.”

• Voor het eerst was er een kinderlezing, gehouden door de 12-jarige Hammoude Al-Cheikh die zelf oorlog

in Libanon meemaakte. Hij zei: “Maar is vrijheid voor u hetzelfde als voor mij? Vrijheid komt niet vanzelf.

Daar moeten we iets voor doen….” 

• Muzikale bijdragen waren er van het Noord Nederlands Orkest en Ellen ten Damme.

• 12 gemeenten van Drenthe presenteerden zich op het plein voor de Nieuwe Kolk rondom het thema

‘vrijheid’.

• Aan de Kop van de Vaart in Assen werd het kunstwerk Luisteren naar vrijheid in gebruik genomen. Het

kunstwerk werd gevuld met tot molentjes gevouwen kaarten met daarop door de Drentse bevolking

geschreven ideeën over vrijheid. 

• Minister-president Mark Rutte bezocht, in gezelschap van de commissaris van de Koning Jacques

Tichelaar, de burgemeester van Assen Carry Abbenhues  en vicevoorzitter van het Nationaal Comité 4

en 5 mei Jacques Wallage het Bevrijdingsfestival Drenthe waar de premier het Vuur van de Vrijheid

ontstak.

Belangstelling
• 500 genodigden waren bij de Nationale Viering van de Bevrijding in de Nieuwe Kolk te Assen aanwezig.

• RTV Drenthe zond live uit, tevens als livestream en via digitale kanalen in heel Nederland.

• De NOS zond een uitgebreide rapportage van de ochtend uit. Bij RTV Drenthe, Radio Drenthe, de NOS

en het Dagblad van het Noorden waren interviews met Mary Robinson en de voorzitter te zien, te horen

en te lezen .

5 mei-concert

Programma
• Z.M. de Koning, H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Beatrix waren aanwezig bij het 5 mei-concert.

• De philharmonie zuidnederland onder leiding van dirigent Arjan Tien, verzorgde het concert met

bijdragen van solisten Liza Ferschtman, Jenny Arean en Wouter Hamel. Het Scapino Ballet Rotterdam

verzorgde de danselementen in de show. 

• Het Scherzo uit de 9e symfonie Uit de nieuwe wereld van Dvo�ák werd gespeeld en vormde hiermee de

muzikale verbinding tussen 4 en 5 mei.

• Nieuw in het programma was de verteller Hans Dagelet die op vier momenten in het programma

gedichten voordroeg, geschreven door F. Starik.

• Er is in 2014 gekozen voor een nieuwe opstelling . De zichtlijnen werden daardoor voor het publiek op

de kades substantieel verbeterd. Er waren hierdoor minder plaatsen beschikbaar op het gastenplatform.

Iets minder dan de helft van de gasten heeft plaatsgenomen in bootjes (10 personen per bootje). Zij

stapten in bij de sluis en werden naar een aanlegplek voor het podium gevaren.

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

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

• Er waren 1,6 miljoen televisiekijkers.
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Bevrijdingsfestivals 

Programma
• Gers Pardoel, Douwe Bob en Kensington zijn gecontracteerd als Ambassadeurs van de Vrijheid 2014.

Gezamenlijk hebben zij veel media bereikt. 

• Ruim 50 inhoudelijke projecten met thema’s als democratie en actief burgerschap zijn mede dankzij

bijdragen van het vfonds en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

gerealiseerd. 

• Amnesty International, het Rode Kruis, ProDemos, OneMen en het Veteranen Instituut waren in 2014

de inhoudelijke partners. 

• 45 jongeren werkten een weekend aan clips over de vrijheid.  For[t] Freedom kwam tot stand in

samenwerking met Kunstbende en Creative Animal. Op de festivals zijn de clips op de grote schermen

uitgezonden.  

• Het comité komt zes keer per jaar bij elkaar met de coördinatoren van de festivals; in 2014 zijn twee

heidagen georganiseerd met de voorzitters en coördinatoren van de festivals om de koers voor de

toekomst te bepalen.

• Op alle festivals is het 5voor5 moment uitgevoerd, een Plein van de Vrijheid georganiseerd en is het

vuur traditiegetrouw aangestoken.  

Belangstelling 
• Ruim 950.000 bezoekers bezochten de door het comité gecoördineerde Bevrijdingsfestivals. 

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

• De presentatie van de Ambassadeurs vond plaats op Noorderslag op 15 januari 2014. De

Ambassadeurs zijn uitgebreid in de media gekomen. 

• 268.000 mensen keken naar de NOS-reportage Artiesten van de Vrijheid 2014. 

• Er is een bioscooptrailer gemaakt die twee weken lang  is vertoond in bioscopen. 

• 495.000 bezoekers hebben deze trailer bekeken. 

• Met een nieuwe online strategie hebben de gezamenlijk websites van alle Bevrijdingsfestivals

1.050.000 unieke bezoekers bereikt.

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

ontworpen. 5.000 shirts zijn door de WE gratis ter beschikking gesteld aan de vrijwilligers van de

Bevrijdingsfestivals.  

Educatie

Eigen activiteiten

Adopteer een Monument
• 1.474 scholen deden in 2014 mee aan het project Adopteer een Monument. 

• Als slot van de reeks voorleesverhalen zijn twee verhalen geschreven;  Janny van de Molen belicht het

thema ‘vervolging’ en  Anna Woltz heeft het thema ‘verzet’ voor haar rekening genomen. 

• In 2014 is voor de nieuwe doelgroep het voortgezet onderwijs  een digitale les, Sprekende beelden in de

klas, over oorlogsmonumenten ontwikkeld. Deze les wordt in 2015 uitgerold.

• Dankzij een bijdrage van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei konden de nieuwe producten worden

ontwikkeld. 
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Nationaal Aandenken  
• 5.600 basisscholen bestelden in totaal nagenoeg 200.000 stuks van het boekje Nationaal Aandenken.

Deze scholen participeerden ook bijna allemaal in de fakkelcampagne.

• 5.000 basisscholen die het boekje bestelden ontvingen ook een vlag met de fakkel. Dit was mogelijk

door ondersteuning van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei.

• In 2014 zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan voor herziening van het Nationaal Aandenken in

2015. 

Jeugd TV
• In 2014 zijn er voor SchoolTV.nl 10 filmpjes en animaties met Gers Pardoel  gemaakt over objecten uit

de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen.

Infrastructuur- Educatie  

Campagne De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen
• 25 oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra werkten samen o.l.v. het Nationaal Comité 4 en 5

mei samen aan een campagne en een gezamenlijke tentoonstelling in de Kunsthal te Rotterdam. Dit is

mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

• Op 4 februari opende Z.M. Koning Willem-Alexander de tentoonstelling  De Tweede Wereldoorlog in 100

voorwerpen in de Kunsthal te Rotterdam.

• Gastconservator Ad van Liempt stelde de tentoonstelling samen die een zeer grote waardering kreeg,

zo blijkt uit publieksonderzoek.

• De volgende activiteiten en bijeenkomsten werden georganiseerd in en rond de Kunsthal: 

– Congres voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen op 8 februari; 

– Onderwijsconferentie voor 150 leerkrachten en onderwijsprofessionals in samenwerking met het

vfonds op 11 maart;

– Internationale expert meeting met museumdirecteuren en conservatoren over de toekomst van het

musealiseren van de Tweede Wereldoorlog (1 en 2 mei);

– Interdisciplinair (psychologie, psychiatrie, geschiedenis, sociologie en de kunsten) wetenschappelijk

congres samen met Arq over de doorwerking van oorlog in families: Family, generations and war (2 mei).

Belangstelling
• De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen werd door ruim 100.000 mensen bezocht.

• De website bij de tentoonstelling kreeg  een Webby Award voor de beste website van een culturele

instelling en werd ook bekroond met een zilveren Lovie.

• De catalogus had, in twee drukken, een totale oplage van 12.000 stuks.

• Brede aandacht van de media:

– Speciale bijlage in Trouw in februari 2014 met een bereik van 100.000 personen.

– Diverse tv-programma’s zoals het NOS-Journaal, Jeugdjournaal, Nieuwsuur, RTL Nieuws, Hart van

Nederland, Andere  tijden en Blauw bloed.

– Nationale pers als Trouw, NRC, Telegraaf, Volkskrant, AD en Historisch Nieuwsblad.

– Internationale pers zoals CNN, New York Times, Haaretz, Der Tagesspiegel, De Standaard, France

TV2, Dagebladet.

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

die gericht is op docenten uit het onderwijs. 

• 9.620 unieke bezoekers  bezochten de site en bleven gemiddeld vier minuten op de site. 
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Netwerkbijeenkomst directies musea
• Directeuren aangesloten bij de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, brachten samen met

medewerkers van het vfonds, de Liberation Route Europe en het ministerie van VWS een bezoek aan

Berlijn en Dresden en wisselden van gedachten over de mogelijke  toekomst van de museale oorlogs-

erfgoedsector.

Herinneringscentra 
• Het Joods Historisch Museum en het Herinneringscentrum Nationaal Kamp Westerbork hebben van

het comité de opdracht gekregen onderzoek te doen naar het oplossen van technische problemen bij

het maken van een gezamenlijk platform waarop voor het publiek gegevens over slachtoffers van de

Sjoa te vinden zijn.   

Kennisfunctie

Ondersteuning 

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

Holocaust Herdenking op 26 januari 2014 in Amsterdam. De herdenking werd door 1.200 personen

bijgewoond. 

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

Herdenking op 15 augustus 2014 in Den Haag. Deze herdenking werd bijgewoond door 5.000

personen.

Organisaties 
• 180 vertegenwoordigers van lokale organisaties woonden een van de informatiebijeenkomsten bij die

zijn georganiseerd voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen. 

• Er vond een bijeenkomst plaats in de Kunsthal in Rotterdam en een tweede bijeenkomst werd

georganiseerd bij De Basis in Doorn. 

Infrastructuur richting en zingeving

Jaarthema 
• Het jaarthema Vrijheid geef je door uit 2013 is met deze slogan ook voortgezet in 2014.

De verdiepende tekst met als onderwerp ‘wederkerigheid’ werd geschreven door prof. E. Hirsch Ballin

en er werd een cartoon voor NC Magazine gemaakt.

• 20.000 unieke bezoekers hebben ruim 25.000 pagina�s van het dossier van het jaarthema op de

website bezocht. 

• In 2014 zijn de voorbereidende werkzaamheden gedaan voor het maken van een aantal korte filmpjes

betreffende 25 jaar Ambassadeurs van Vrijheid die bedoeld zijn voor gebruik bij het Concert van de

Vrijheid.

Scholierendebat 
• In 2014 is het comité themapartner geweest bij het NK Debatteren voor Scholieren met als doel

middelbare scholieren op een andere manier te laten nadenken over herdenken en vieren. 

• 3.125 jongeren namen actief deel en 36.000 jongeren werden indirect bereikt met een actief lespakket

van zes weken.

• In totaal 125 teams namen deel en het slotdebat, met de stelling Zodra de generatie die WOII heeft

meegemaakt is overleden , zijn 4 en 5 mei achterhaald, had een totaalbereik van 7 miljoen mensen via

radio, televisie en print.
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Duifkopter
• Met financiële steun van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei kon een pilot worden uitgevoerd door met

een game een nieuwe doelgroep te bereiken.

• Lancering haalde de voorpagina van dagblad Metro.

• De game met 20 levels werd 30.000 maal gedownload en kreeg een waardering van 4,5 sterren op een

schaal van 5.

Oorlogsmonumenten     
• Bijna dagelijks komen aanvullingen voor de database Oorlogsmonumenten binnen die worden

bijgewerkt.  Bezoekcijfers 2014: 371.000 paginaweergaven, waarvan minimaal 272.000 unieke.

Gemiddeld bleef de bezoeker anderhalve minuut kijken in de database.

• Met behulp van Wikimedia Nederland is gewerkt aan het completeren van het fotomateriaal bij de

monumentenbeschrijvingen in de database . De oproepen hebben meer dan 2.100 nieuwe fotobeelden

opgeleverd. 

• In september is de compleet nieuwe versie van de app Oorlogsmonumenten in beeld in samenwerking

met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gelanceerd. Er zijn meer dan 300 monumenten

toegevoegd, de app is ook beschikbaar op Android en hij is meer dan 21.500 keer gedownload. 

• De getuigenverhalen documentaire Sprekende beelden, blijvende herinneringen, die in 2013 is gemaakt,

is voor intern gebruik op dvd gezet.  

• Samen met provinciaal historicus Michiel Gerding  en de provincie Drenthe is op 17 april de

Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten uitgereikt aan het best beheerde, behouden en meest

levende monument van de provincie Drenthe. De uitreiking was  tijdens de bijeenkomst waar ook de

onthulling van het monument Luisteren naar de vrijheid plaatsvond. De genomineerde monumenten

werden geportretteerd door RTV Drenthe.

Internationale expertmeeting
• 31 deelnemers uit 10 landen waren op 1 en 2 mei 2014 voor een tweedaagse expertmeeting bij elkaar.

Thema was De toekomst van de geschiedenis van de oorlog en de betekenis van de internationale

samenwerking. Doel was om de uitwisseling van kennis en expertise tussen internationale museale

partners te vergroten. 

• Rond de centrale vraag ‘Hoe vertellen we in de toekomst het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in

Museale context?’ zijn o.l.v. Stephen Greenberg  (Methaphor) activiteiten ingevuld met een gezamenlijk

discussiepaper voor de toekomst als resultaat.

• Van de expertmeeting is een artikel verschenen in NC Magazine.

Samenwerking Nederland-Duitsland
• Diverse Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers uit de sectoren herdenken, burgerschaps-

bevordering en cultuur brachten in november 2014 een bezoek aan de Nederlandse ambassade in

Berlijn. De focus lag op presentatie en verbinding van reeds bestaande en nieuw te concipiëren

deelprojecten omtrent herdenkingseducatie, burgerschap en cultuur in relatie met het thema vrijheid. 

IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)
• Deelname aan dit internationale platform waarbinnen 31 aangesloten landen bijeenkomen om

gezamenlijk te werken aan Holocaust onderwijs, onderzoek en musea.  De Nederlandse delegatie

staat onder leiding van het ministerie van VWS en deelnemers naast het comité zijn het ministerie van

Buitenlandse Zaken, de Anne Frank Stichting, het Joods Historisch Museum en het NIOD.

• IHRA vergaderde in 2014 onder Brits voorzitterschap twee maal.

• In beide nummers van NC Magazine in 2014 is aandacht besteed aan IHRA. 
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Websites       
• De website www.4en5mei.nl werd in 2014 in totaal 710.000 maal bezocht door 279.000 unieke

bezoekers. Samen raadpleegden deze 1.522.000 pagina�s waarvan, net als in de voorgaande jaren, de

oorlogsmonumentendatabase  het meest bekeken werd.

• In 2014 is de nieuwe website van de Bevrijdingsfestivals gelanceerd. Deze site kreeg 184.000 unieke

bezoekers, die de site in totaal gemeten 357.000 maal bezochten en daarbij 631.000 pagina’s bekeken.

De pagina’s over de festivals en wat het comité doet op 5 mei waren het populairst.

• De website van De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen heeft in 2014 24.973 unieke  gebruikers

getrokken. In totaal is de site 33.399 keer bezocht en zijn er daarbij 242.112 pagina’s geopend. De

bezoekers hebben gemiddeld meer dan 7 pagina’s bezocht en waren daarmee  gemiddeld  4:47

minuten op de site. 

• De webtentoonstelling 70 jaar Bevrijding is in september 2014 gelanceerd en door 6.123 gebruikers

bezocht. 

• Naar aanleiding van eerder gedaan onderzoek inzake Gijzelaars ontsloten is een digitale tentoonstelling

voorbereid en gebouwd in 2014. Deze wordt in 2015 gelanceerd. 

• www.tweedewereldoorlog.nl is door 124.394 bezoekers in totaal 151.792 maal bezocht. 

• Tijdens die bezoeken zijn er in zijn totaliteit 409.292 pagina’s weergegeven. 

• Voor de aankomende digitale tentoonstellingen Krijgsgevangenen en Op weg naar Walcheren is

onderzoek verricht, beeldmateriaal gezocht, zijn ontwerpen gemaakt, gefilmd en zijn de websites

gebouwd. Deze tentoonstellingen gaan in 2015 ‘live’  vanwege historische data en de 5 mei-lezing in

Zeeland.

Onderzoek

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

exemplaren per keer. De redactieraad is in 2014 twee maal bijeengekomen. Lezersonderzoek wijst uit

dat 98% van de respondenten de publicaties graag blijft ontvangen. Specifiek: 68%  ontvangt de

publicatie graag op papier en 30% liefst online. 

Meerjarig onderzoeksprogramma Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen
• Onderzoeksprogramma in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) over de vraag hoe drie

opeenvolgende generaties opvattingen en gedragingen rondom vrijheid, onvrijheid en herdenken

ontwikkelen, tot uitdrukking brengen en aan volgende generaties doorgeven. 

• Er zijn twee publieksprogramma’s geweest in samenwerking met de afdeling sociologie van de

Universiteit Utrecht.

Op 2 mei vond het internationale congres Family, Generations and War plaats. Hierbij waren tevens

Stichting Centrum ’45 en COGIS betrokken. Van het congres is een tweetalige publicatie verschenen.

Op 6 en 7 juni vond het symposium Collective Memory, National Identity and Commemorations plaats. 

Kortlopende onderzoeken
• Onderzoek naar de vraag hoe organisaties op het terrein van herdenken en vieren de mogelijkheden

van sociale media kunnen benutten om te informeren, te overtuigen en te mobiliseren.

• Onderzoek naar de vraag of gefilmde interviews met ooggetuigen van de oorlog een alternatief kunnen

zijn voor optredens van gastsprekers in de klas.

• Het onderzoek en advies inzake Gijzelaars ontsloten werd in juni 2014 afgerond en gepubliceerd.
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Nationaal Vrijheidsonderzoek 2014
• Het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2014 bestaat uit: 

• draagvlakonderzoek met vragen over het draagvlak voor, en betekenisgeving aan 4 en 5 mei.

• thema-onderzoek met vragen die aansluiten op de NSOB-essays uit 2012 en de

verkenningsbijeenkomsten van het Nationaal Comité.

• NOS en ANP hebben hier aandacht aan besteed. 

Communicatie

Campagnes
De campagne in de zendtijd van de Rijksoverheid (voorheen Postbus51 genoemd)

• 264 keer uitgezonden op de landelijke tv zenders.

• 1.513 keer uitgezonden op de landelijke radio zenders.

• Daarnaast uitgezonden op de regionale en lokale media.

• 88% van het Nederlandse publiek is bereikt met deze campagne over herdenken en vieren.

• Waardering tv spot is 7,2.

• Bereik van de banners is 6 miljoen  mensen (TelegraafMediaGroep-breed).

• De bekendheid dat Nederland op 4 mei oorlogsslachtoffers herdenkt stijgt tijdens de campagne van

86% naar 96%. 

• De bekendheid dat op 5 mei de vrijheid wordt gevierd stijgt van 89% naar 96%.

• Het belang dat jongeren aan 4 mei Nationale Herdenking hechten stijgt tijdens de campagneperiode

van 57% naar 70%. 

Printcampagne

• Advertentiecampagne dagblad Metro. Oplage 430.000 stuks met een bereik van 4,8 miljoen mensen

over de gehele campagne.

• Metro Vrijheidskrant met Ambassadeur van de Vrijheid Gers Pardoel als gasthoofdredacteur.

Verscheen op  2 mei met een bereik van 1,2 miljoen mensen. 

Social media-campagne: Fakkel op je profiel

• 22.272 mensen droegen fakkel op hun profiel van Facebook

• Het aantal volgers op Facebook is verdubbeld naar bijna 18.000.

• Het aantal volgers op Twitter is gestegen naar 1.482.

Fakkelcampagne

• 1,6 miljoen fakkels zijn verspreid, waarvan ruim 1 miljoen fakkels via het onderwijs, 500.000 via de

Bevrijdingsfestivals, 40.000 fakkels via de activiteit Adopteer een monument en

• 20.000 fakkels werden uitgereikt tijdens de herdenking op de Dam.

• 5.000 vlaggen met fakkel, gefinancierd door het Nationaal Fonds 4 en 5 mei, werden onder de

basisscholen verspreid .

• Ruim 76.000 verkochte fakkelstickers en bijna 15.000 verkochte fakkelspeldjes. 

• 30.000 boekenleggers met fakkelsticker uit te delen door boekhandels bij verkoop van de bundel 4

mei-voordracht/5 mei-lezing.

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

• 86% van de Nederlanders is bekend met de fakkel.

2 minuten stilte-campagne

• 2 nieuwe stiltespots opgenomen met Annechien Steenhuizen en Gers Pardoel.
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• De spots van vorig jaar met Frits en Barbara Barend en Yvon Jaspers werden ook (her)gebruikt.

• De spots werden 179 maal (in 2013: 88 maal) uitgezonden via de publieke omroep, daarnaast via

diverse regionale/lokale zenders.

• 30 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. 

• Vliegprotocol boven Waalsdorpervlakte en Dam in werking gesteld, verbod van 19:45- 20:15 uur. 

• Drips boven de snelwegen die vanaf 3 mei aankondigen  ‘4 mei 20:00 uur twee minuten stilte’.

NC Magazine
• In 2014 verscheen er twee maal een uitgave van NC magazine, beide in een oplage van 3000

exemplaren. Het magazine richt zich op allen die zich met herdenken, vieren en herinneren

bezighouden, zoals lokale 4 en 5 mei comités, Oranjeverenigingen, gemeenten en netwerkorganisaties

zoals het Veteraneninstituut, het Nederlands Auschwitz Comité, oorlogs-en verzetsmusea en

herinneringscentra.

Belangstelling

• Een lezersonderzoek in 2014 heeft uitgewezen dat NC Magazine wordt ervaren als informatief,

betrokken, professioneel, belangrijk en eigentijds. Het blad krijgt het rapportcijfer 7,6.
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JAARREKENING 2014

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 Stichting 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. De minister-president heeft aan het comité een

ambtelijk adviseur toegevoegd.

Conform het rooster van aftreden is mevrouw prof.dr. V.A.J. Frissen teruggetreden. Benoemd is de heer

dr. K. Wawoe. Deze bestuurswisseling is bij Koninklijk Besluit van 9 april 2014 vastgesteld. Daarnaast is

directeur (tevens secretaris bestuur) mevrouw drs. M.E.N. Nooter per  1 september teruggetreden.

Vanuit de wens om bij de benoeming van nieuwe bestuursleden een open en transparante procedure te

hanteren, laat het Nationaal Comité zich bij de werving van nieuwe bestuursleden bijstaan door het

search- en selectiebureau Nationaal Register. Zo ook bij de werving van het nieuwe bestuurslid dat in

2014 is toegetreden.

Bestuursleden

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

dhr. prof. mr. dr. L.H.J. Adams

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

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

mw. prof. dr. V.A.J. Frissen                                       (tot 1 juni 2014)

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

dhr. drs. L.A.M. van Halder                                     (q.q. lid) 

mw. mr. drs. H. Heijmans

dhr. H. Laroes

mw. mr. M. Moll

dhr. drs. J. Smit                                                        (q.q. lid vanaf 1 januari 2014)

dhr. J. Stolze MBA

dhr. prof. drs. J. Wallage                                          vice-voorzitter*

dhr. dr. K. Wawoe                                                     (vanaf 1 juni 2014)

dhr. Ltgen drs. J.H. Wehren                                    (q.q. lid)

Adviseur

mw. drs. K. Ollongren                                             (tot 1 juni 2014)

dhr. drs. P.H.A.M. Huijts                                        (vanaf 1 juni 2014)

Directie

mw. drs. M.E.N. Nooter                                          tevens secretaris bestuur (tot 1 september 2014)

dhr. J. van Kooten                                                     waarnemend directeur vanaf van 1 september

                                                                                 *Dagelijks Bestuur
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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

Comité stelt de begroting van deze activiteiten voorafgaand aan het uitvoeringsjaar vast. Vervolgens

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 opgenomen.

II. Additionele activiteiten

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

betreffen bijdragen van het vfonds, Sena (alleen 2013) 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

budget 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.

Jaarresultaat 2014 op hoofdlijnen

Resultaat 2014
I. Reguliere activiteiten

Het saldo van de reguliere activiteiten is € 46.256 positief ten opzichte van de begroting.

Het resultaat wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve en vervolgens voor € 45.079 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 € 16.259. 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.
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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

grotendeels gedragen door de provincie waar de start plaatsvindt. Naast de bijdragen van de

Rijksoverheid ontvangt 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

Veteranenzorg (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

maatschappelijk 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

december 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 activiteiten in het kader van Adopteer een Monument of daaraan gerelateerde projecten. 
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4 – Balans

                                                                                                               Toelichting            Per 31.12           Per 31.12

                                                                                                                                                    2014                  2013

                                                                                                                                                          €                        €

ACTIVA                                                                                                                     

Vlottende activa:

Vorderingen                                                                                                 1                           

Debiteuren                                                                                                                    13.228             36.173 

Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen                                                        

bedragen                                                                                                   1.1             121.182           127.489 

Te ontvangen subsidies en bijdragen                                                      1.2             397.269           338.974 

                                                                                                                       

                                                                                                                                    531.679           502.636

Liquide middelen                                                                                         2          1.023.641        1.368.132

                                                                                                                       

Totaal                                                                                                                        1.555.320        1.870.768

                                                                                                                       

                                                                                                                       

PASSIVA                                                                                        

Eigen vermogen                                                                                           3                           

                                                                                            

Exploitatiereserve                                                                                     3.1             304.882           288.623 

Egalisatiereserve                                                                                      3.1             451.079           449.902 

                                                                                            

                                                                                                                                    755.961           738.525 

                                                                                            

Bestemmingsfondsen                                                                              3.3                 6.223               6.223 

                                                                                            

                                                                                                                                    762.184           744.748

                                                                                            

Kortlopende schulden                                                                                 4                           

Crediteuren                                                                                                                 348.513           366.606 

Belastingen en premies sociale verzekeringen                                       4.1             113.902           113.814 

Vooruitontvangen subsidies en bijdragen                                              4.2               75.000             65.715 

Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen                                     4.3             199.642           380.409 

Af te rekenen subsidies                                                                            4.4               56.079           199.476 

                                                                                            

                                                                                                                                   793.136        1.126.020

                                                                                            

Totaal                                                                                                                        1.555.320        1.870.768
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5 – Staat van baten en lasten

                                                                                                                   Begroot            Werkelijk            Werkelijk

                                                                                                                        2014                   2014                   2013

                                                                                                                              €                         €                         €

I. REGULIERE ACTIVITEITEN                                                                                

Baten                                                                                                             

Min. VWS - instellingssubsidie en OVA                                      4.499.020         4.510.790         4.499.020 

Overige ministeries                                                                         132.440            132.440            134.125 

vfonds                                                                                           1.000.000         1.000.000         1.000.000 

COBO-bijdrage                                                                                 20.000                        -                        - 

Overige bijdragen                                                                             45.000              45.000              45.000 

Totaal baten                                                                                  5.696.460         5.688.230         5.678.145

                                                                                                                      

Lasten                                                                                                            

1. Herdenken en vieren                                                                                

Algemeen                                                                                       34.500              39.185              31.981

Nationale Herdenking                                                                  180.000            173.003            169.991  

Nationale Viering van de Bevrijding - 5 mei-lezing                         75.000              72.677              72.040 

Nationale Viering van de Bevrijding - Afsluiting                           493.000            493.810            475.634 

Bevrijdingsfestivals                                                                        956.000            955.850            955.560 

2. Educatie                                                                                                     

Educatieve projecten van het comité                                            311.000            314.797            297.231 

Infrastructuur - Educatie                                                               235.000            213.835            245.347 

3. Kennisfunctie                                                                              515.500            491.149            498.467 

4. Communicatie                                                                             679.100            612.219            685.309 

5. Evaluatieonderzoek en ontwikkeling                                          110.000              92.196              88.412 

6. Organisatie                                                                               2.107.360         2.183.253         1.984.487 

                                                                                                                      

Totaal lasten                                                                                 5.696.460         5.641.974         5.504.459

                                                                                                                      

Saldo reguliere activiteiten                                                                         -              46.256            173.686

                                                                                                                      

                                                                                                                      

Het saldo is als volgt verdeeld:                                                                    

Ten gunste van de exploitatiereserve                                                     -                        - 

Ten gunste van de egalisatiereserve algemeen                                                        1.177                        - 

Ten gunste van de egalisatiereserve algemeen (restitueren                   

aan VWS i.v.m. maximale egalisatiereserve)                                                          45.079            173.686 

                                                                                                                    -              46.256            173.686
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                                                                                                                    Begroot            Werkelijk           Werkelijk

                                                                                                                         2014                   2014                  2013

                                                                                                                              €                         €                        €

II. ADDITIONELE ACTIVITEITEN                                                                          

Baten                                                                                                              

vfonds                                                                                            29.392              29.392              51.753 

Sena                                                                                                         -                        -            140.000 

Nationaal Fonds 4 en 5 mei                                                       192.165            186.921            125.998 

Totaal baten                                                                                     221.557            216.313            317.751

                                                                                                                       

Lasten                                                                                                            

Projecten met bijdrage vfonds                                                     29.392              29.392              51.753 

Projecten met bijdrage Sena                                                                  -                        -            140.000 

Projecten met bijdrage Nationaal Fonds 4 en 5 mei                 192.165            186.921            125.998 

Totaal lasten                                                                                    221.557            216.313            317.751

                                                                                                                       

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            133.741            113.718 

Totaal lasten                                                                                    150.000            133.741            113.718

                                                                                                                       

Saldo                                                                                                            -              16.259              36.282

                                                                                                                       

Het saldo is als volgt verdeeld:                                                                     

Ten gunste van de exploitatiereserve                                                     -              16.259              36.282
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6 – Toelichting op de balans

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

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

streven (RJ640) van de Raad voor de Jaarverslaggeving en van de Kaderregeling VWS-subsidies. 

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

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

voor additionele projecten gereserveerd. 
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OVERIGE GEGEVENS

7 – Controleverklaring accountant
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