
1  nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017



2  nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2017



1  nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2017

 Inhoud
 Voorwoord         

 Bestuursverslag  2017
1. Activiteiten  5
2. Resultaten  14
3. Nationaal Comité – Bestuur  19
4. Rekening en resultaat op hoofdlijnen  22

 Jaarrekening 2017
5. Balans  24
6. Staat van baten en lasten  25
7. Kasstroomoverzicht  27 
8. Toelichting algemeen  28
9. Toelichting op de Balans  29 
10. wnt verantwoording  32 

 Overige gegevens
11. Controleverklaring accountant jaarrekening Nationaal Comité  34



2  nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2017



3  nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2017

 Voorwoord

“Op een dag als vandaag beseffen we hoeveel slachtoffers de bezetter heeft gemaakt en hoeveel mensen hun leven voor 
onze vrijheid in de waagschaal stelden. We beseffen welke grote verworvenheden als democratie, grondrechten en 
rechtsstaat wij – mede dankzij hen – mogen koesteren en moeten onderhouden. En we beseffen, zodra onverdraagzaam-
heid de kop opsteekt, dat wij die op tijd moeten bestrijden zonder zelf onverdraagzaam te worden. Dat zijn wij verplicht 
aan allen die wij vanavond herdenken”. Aldus burgemeester Eberhard van der Laan op 4 mei 2017 op de Dam in 
Amsterdam.

Het was een van de laatste publieke optredens van Eberhard van der Laan. Het was een krachtig en indruk-
wekkend optreden. Op 5 oktober 2017 is hij overleden. Het Nationaal Comité is de stad Amsterdam en deze 
burgemeester in het bijzonder, zeer dankbaar voor de voortreffelijke samenwerking op 4 en 5 mei. Zowel de 
Nationale Herdenking op de Dam als de afsluiting van de Nationale Viering Bevrijding, het 5 mei-concert 
op de Amstel, kunnen we alleen maar organiseren dankzij de steun van velen, waaronder  de gemeente Am-
sterdam. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei doet zijn werk met tal van andere organisaties. In 2017 zijn nieuwe conve-
nanten afgesloten met onder andere het ministerie van Defensie, Scouting Nederland, Arq Kenniscentrum 
Oorlog, Vervolging en Geweld en de NOS. Met het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog, het vfonds en 
het ministerie van VWS is afgesproken om ‘verzet’ te kiezen als gezamenlijk jaarthema 2018. Hiermee krijgt 
de samenwerking en afstemming binnen de sector een extra impuls. 

In samenwerking met ProDemos is voor het eerst een jongerenmagazine gemaakt voor het mbo. 4FREE Ma-
gazine sluit aan bij het vak burgerschap en is gemaakt door en voor jongeren. Als centraal thema stond ‘kie-
zen’ centraal, om de verbinding te maken met de rechtsstaat, democratie en de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Bijna 100.000 jongeren van rond de 18 jaar hebben het blad ontvangen. 

In maart verscheen het onderzoek naar hoe de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de dekolonisatie 
van Indonesië in het geschiedenisonderwijs worden behandeld. Aansluitend hierop werd begin november 
een nascholingsdag voor ruim honderd docenten geschiedenis georganiseerd. 

Dit jaarverslag en deze jaarrekening vormen de inhoudelijke en financiële verantwoording over het jaar 2017. 
In het eerste hoofdstuk van het jaarverslag wordt teruggekeken op 2017. In hoofdstuk 2 worden vervolgens 
de belangrijkste resultaten van 2017 op een rij gezet. Afgesloten wordt met de jaarrekening; de financiële 
verantwoording over 2017. 

Naast dit jaarverslag is een poster verschenen voor een breder publiek waarin met beeld en tekst wordt te-
ruggeblikt op 2017. 

Gerdi A. Verbeet, voorzitter    Jan van Kooten, directeur
       
Amsterdam, april 2018
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De kransleggers worden in een kort 

filmfragment op grote schermen 

geïntroduceerd tijdens de Nationale 

Herdenking op de Dam.
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   Bestuursverslag 

 1  Activiteiten
 Inleiding
Samen met een groot aantal partners zoals het Platform WO II, de lokale comités 4 en 5 mei, gemeenten, 
provincies en gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het vfonds, het 
Nationaal Fonds 4 en 5 mei en de bijzondere bijdrage van het ministerie van Defensie, wordt gewerkt aan de 
realisatie van onze ambitie. Die belangrijkste strategische doelen voor de komende jaren vastgelegd in het 
meerjarenbeleid 2016-2020.

2017 was een jaar waarin veel puzzelstukjes op hun plaats vielen. De veranderingen en innovaties zijn met 
kracht doorgezet. De 5 mei-lezing en het 5 mei-concert zijn daarvan voorbeelden. Meer aandacht voor per-
soonlijke verhalen tijdens de Nationale Herdenking door persoonlijke getuigenissen zowel in De Nieuwe 
Kerk als op de Dam. Meer betrokkenheid van kinderen bij de ontwikkeling van het nieuwe 4 en 5 mei Denkboek 
voor groep 7 van de basisschool. Nieuwe doelgroepen bereikt door het maken van een magazine voor jonge-
ren in het mbo. Meer publiciteit en bereik door een goede samenwerking met de NPO en regionale omroepen 
en meer gerichte inzet van social media. 

Met financiële steun van het ministerie van VWS konden we nieuwe tradities op het gebied van herdenken 
en vieren een impuls geven. De vrijheidscolleges zijn in meer dan tien steden een begrip geworden. Een keur 
aan sprekers gaven het debat over de vrijheid een impuls. In Rotterdam is voor het eerst een speciale jonge-
renherdenking georganiseerd en Theater Na de Dam, waarbij mensen kennis kunnen nemen van persoonlij-
ke oorlogsverhalen in kleine of grotere theaterproducties, is uitgewaaierd over heel het land.  Het Nationaal 
Comité hecht veel waarde aan deze nieuwe vormen van herdenken en vieren. Nieuwe initiatieven die in het 
land ontstaan en vaak nieuwe doelgroepen aanspreken en uitnodigen om deel te nemen. 

Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO II) is in een volgende fase gekomen. 2018 
is uitgeroepen tot Jaar van Verzet; in 2017 hebben de voorbereidingen veel tijd en aandacht gevraagd. Het 
vfonds en het ministerie van VWS hebben de nodige financiële middelen ter beschikking gesteld. Na een jaar 
intensief samenwerken is er ook tijd genomen voor reflectie. Het platform zal zich meer inhoudelijk en be-
leidsmatig ontwikkelen en de uitvoering meer overlaten aan de afzonderlijke instellingen. Een gezamenlijke 
communicatie en een gezamenlijke educatieve agenda vormen daarbij het fundament. 

Nederland kent een grote diversiteit van organisaties en instellingen die zich met de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog bezig houden. Deze diversiteit is van grote betekenis omdat daardoor de verschillende 
oorlogservaringen optimaal verankerd zijn. Het Jaarcongres, georganiseerd door het comité en het NIOD gaf 
een belangrijke impuls aan het delen van kennis binnen de sector. Evenals het bezoek van 25 directeuren van 
organisaties uit het werkveld  xaan het nieuwe indrukwekkende oorlogsmuseum in Gdansk. Het opdoen van 
nieuwe internationale kennis betekent ook een kwaliteitsimpuls voor Nederland. 

De subsidie Reünies en lotgenotencontacten is door het ministerie van VWS  definitief bij het comité onderge-
bracht in de vorm van een verhoging van de instellingssubsidie. Voor het comité is het een belangrijke en 
dankbare taak om voor de generatie die de Tweede Wereldoorlog nog aan den lijve heeft ondervonden, deze 
zo waardevolle onderlinge contacten mede mogelijk te maken.

 Nationale Herdenking
De Nationale Herdenking staat in het teken van meer aandacht voor het persoonlijke verhaal en voor meer 
aandacht voor de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Het is belangrijk om meer context te geven 
aan het waarom van herdenken. Vanaf 2016 start het programma in De Nieuwe Kerk met vier getuigenissen 
van mensen die vertellen waarom zij herdenken. Ze hebben verschillende achtergronden en verschillen van 
leeftijd. In 2017 vertelde Djuna Kramer over haar opa die in het verzet had gezeten, Harry Koopman over zijn 
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ervaringen als kind van Joodse afkomst in de onderduik, Khadisja Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, 
memoreerde het buitenwerking stellen van de rechtsstaat en veteraan Roël Boezen sprak over zijn ervaringen 
als helikopterpiloot in Afghanistan. 

De 4 mei-voordracht In de mist werd gehouden door Annejet van der Zijl. “Maar wat ik wel weet is dat heldhaf-
tigheid geen keuze is die alleen in extreme omstandigheden wordt gemaakt. Het is een instelling die je hebt – of het nu 
oorlog is of vrede, of daar nu een zwaarwegend beroep op gedaan wordt of niet. Het is een vorm van levensmoed, die 
zich net zo goed uit als je een gepest kind in je klas of een getreiterde collega op je werk probeert te helpen.” Van der Zijl 
heeft het in haar voordracht over het maken van keuzes, moed en heldhaftigheid. Ze stelt zichzelf de vraag 
wat zij zou doen in tijden van oorlog en legt daarmee ook de verbinding met de actualiteit. Het Onze Vader 
werd uitgesproken door de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van Vilsteren. 
Een ensemble van het Metropole Orkest verzorgde de muzikale begeleiding. Dit orkest speelde een dag later 
tijdens het 5 mei-concert.    

De eerste kransen van de diverse groepen oorlogsgetroffenen werden afzonderlijk gelegd. De kransleggers 
werden in een kort filmfragment op grote schermen aan weerszijden van het Nationaal Monument geïntro-
duceerd door een familielid of bekende van de tweede of derde generatie oorlogsgetroffenen. Zij vertelden 
het persoonlijke verhaal van de eerste generatie. 

Alle genodigden waren na afloop van de herdenkingsplechtigheid op de Dam uitgenodigd voor een kopje 
koffie of thee in De Nieuwe Kerk. Voor de sprekers en kransleggers tijdens de Nationale Herdenking was een 
ontmoeting georganiseerd met Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin in de Koninklijke 
Industrieele Groote Club. 

 Nationale Viering Bevrijding: 5 mei-lezing
De Nationale Viering Bevrijding werd dit jaar georganiseerd met de provincie Noord-Holland, in het provin-
ciehuis te Haarlem. De in 2016 veranderde opzet van het programma rondom de 5 mei-lezing maakt het meer 
geschikt voor een breed kijkerspubliek. Het programma wordt gemaakt onder redactionele verantwoorde-
lijkheid van de NOS. Samen met de gemeente Haarlem en de provincie is een debat georganiseerd op 2 mei in 
debatcentrum De Balie met als onderwerp de rol en dilemma’s van gezagsdragers in de huidige samenleving.

Voor het programma van de 5 mei-lezing kregen de genodigden het resultaat van de activiteiten van het 
voortraject uit de provincie te zien en te horen in de tuin van het provinciehuis, die voor de gelegenheid was 
veranderd in een ‘verhalentuin’. Nasrdin Dchar vroeg zich in zijn 5 mei-lezing af wat hij als kind van Marok-
kaanse ouders eigenlijk te vieren heeft. Hij stelt zich de vraag wat vrijheid in 2017 betekent, maar vooral hoe 
we vrijheid kunnen koesteren. Zijn antwoord: “Door empathie en onbevangenheid, met geloof in elkaar en 
vertrouwen op de ander”.  

De kinderlezing werd gehouden door de 12-jarige Neal de Hoop uit Alkmaar. Hij las uit de brief die hij aan 
zichzelf had gericht, maar dan aan Neal van inmiddels 60 jaar oud. Die drukte hij op het hart om al die jaren 
vooral zichzelf te blijven en gevoelens van angst uit de weg te gaan. 

Enkele briefschrijvers uit Noord-Holland, die in aanloop naar 5 mei gehoor hadden gegeven aan de oproep 
van het Nationaal Comité en Nasrdin Dchar om een brief te schrijven aan een kind, lazen stukken voor uit 
hun brief. Channa Walvisch, een van de kransleggers op de Dam op 4 mei, vertelde in een videoreportage 
over het verlies van haar vader in de oorlog.

Onder leiding van Art Rooyakkers vond een tafelgesprek plaats met drie gasten die elk een bijzondere erva-
ring hadden met vrijheid: Massih Hutak (docent en columnist), Els Boot (burgemeester) en Ton van Loon 
(generaal b.d. en voormalig commandant).  Aansluitend aan de lezing maakte minister-president Mark Rut-
te live de oversteek van het provinciehuis naar het podium van Bevrijdingspop om een korte toespraak te 
houden en het Bevrijdingsvuur te ontsteken als startsein voor alle Bevrijdingsfestivals in het land. 
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 Bevrijdingsfestivals 
De programmering op de diverse Bevrijdingsfestivals is steeds meer in balans als het gaat om inhoud en 
entertainment. Ambassadeurs van de Vrijheid De Jeugd van Tegenwoordig (DJVT) en de Staat besteedden 
tijdens hun optredens veel aandacht aan het belang van het leven in vrijheid. DJVT maakte een minidocu-
mentaire over armoede en de invloed op vrijheid. De Staat ging naar het geboortedorp van de gitarist van 
de band in voormalig Joegoslavië, die in de jaren negentig als twaalfjarige jongen met zijn gezin is gevlucht 
naar Nederland en zette deze ervaring op film.

De benoeming van rapgroep Broederliefde tot Ambassadeur van de Vrijheid moest helaas wegens omstan-
digheden worden ingetrokken. In plaats daarvan vloog Frank van der Lende, radio-dj van 3FM, als Vriend van 
de Vrijheid langs de festivals, om samen met zijn oma aandacht te vragen voor de inspanningen die het kost 
om vrijheid te behouden. Hij maakte een minidocumentaire in voormalig kamp Westerbork met zijn oma, 
die daar als kind gezeten had. 

De media hebben meer dan ooit gebruik gemaakt van de beelden van de documentaires van de Ambassadeurs 
van de Vrijheid, ruim 6 miljoen mensen zijn via diverse media bereikt. Ook het NOS-programma Artiesten voor 
de Vrijheid kreeg een beter inhoudelijk profiel door de documentaires. Op beleidsniveau maken de Bevrijdings-
festivals flinke stappen naar meer uniformiteit in uitstraling, communicatie en thematische invulling. 

 5 mei-concert
Het Metropole Orkest speelde onder leiding van chef-dirigent Jules Buckley en Remy van Kesteren, Roel van 
Velzen, Joy Wielkens, ZO! Gospel Choir, de cast van Soldaat van Oranje – De Musical  en dansers van Het Nati-
onale Ballet betraden het podium op de Amstel. Het is de ambitie van het comité om meer publiekspartici-
patie te genereren. Zowel het publiek thuis, als het aanwezige publiek langs de kades wil het comité meer in-
houdelijk betrekken bij Bevrijdingsdag. Een dag waarop we onze vrijheid vieren! Dit is onder andere bereikt 
door het betrekken van veteranen van de acht verschillende landen die hebben bijgedragen aan de bevrijding 
van Nederland. Dit waren jonge en oude veteranen die daarmee symboliseerden dat zij zich ook vandaag de 
dag nog steeds inzetten voor vrede en veiligheid wereldwijd. De uitstekende samenwerking met Defensie 
maakte het mogelijk dat vanuit alle geallieerde landen - Amerika, Groot-Brittannië, Canada, Polen, Noorwe-
gen, België, Frankrijk en Nederland - veteranen aanwezig waren. 

Acteur Nasrdin 

Dchar houdt de  

5 mei-lezing ‘Wat 

heb ik te vieren?’ 

in het provincie-

huis van Noord-

Holland.



8  nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2017

 Ondersteuning herdenken en vieren
De organisatorische ondersteuning van zowel de Nationale Holocaust Herdenking op de laatste zondag van 
januari als de Indië-herdenking op 15 augustus is uitgegroeid tot een constructieve samenwerking. Het co-
mité zorgt voor de productionele en logistieke organisatie en adviseert op het gebied van protocol en in-
houd. Met beide organisatoren is afgesproken de samenwerking vast te leggen in een overeenkomst waarbij 
rollen en verantwoordelijkheden worden beschreven. 

In maart en november zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor organisatoren van lokale herdenkingen en 
vieringen. Ze vonden plaats in Soesterberg en Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomsten zijn diverse workshops 
aangeboden over het organiseren van een herdenking en/of viering en is er tijdens het plenaire programma aan-
dacht besteed aan diverse onderzoeken en inhoudelijke thema’s. Ook is het Jaar van Verzet 2018 gepresenteerd. 

In het voorjaar is een bijeenkomst met de organisaties van oorlogsgetroffenen WO II geweest waarbij de 
nieuwe regeling om deze organisaties te kunnen ondersteunen bij reünies en lotgenotencontacten is toege-
licht. Eind 2017 is in een tweede bijeenkomst de nieuwe regeling geëvalueerd. Alle organisaties waren posi-
tief over de huidige regeling.

 Educatie

 Adopteer een monument
In 2017 is een nieuwe infrastructuur gebouwd voor het adressenbeheer en een koppeling gemaakt met de 
oorlogsmonumentendatabase ten behoeve van het project Adopteer een monument. Daarnaast is nieuw les-
materiaal bij het project ontwikkeld voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Het lesmateriaal 
bestaat onder andere uit een onderzoeksdossier, een herdenkingsplan én vragen die leerlingen prikkelen 
tot nadenken over oorlog, herdenken en het belang van monumenten. Door deze vernieuwing zijn Adopteer 
een monument en het 4 en 5 mei Denkboek sterk met elkaar verbonden, niet alleen qua vormgeving, maar ook 
inhoudelijk. Het Denkboek staat voor nadenken over herdenken, vieren en vrijheid en Adopteer staat voor doen, 
actief bezig zijn met herdenken en rituelen. 

Dj Frank van 

der Lende samen 

met zijn Joodse 

oma Jacqueline 

Turfkruyer op het 

bevrijdingspopfes-

tival Haarlem.
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Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018 is Adopteer een monument met een pr-campagne onder de 
aandacht gebracht in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Deze campagne zal gedurende de rest 
van het schooljaar doorlopen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting. 

 4 en 5 mei Denkboek
Het 4 en 5 mei Denkboek, editie 2017, was een groot succes. De oplage van 212.000 stuks bleek vlak voor 4 en 
5 mei 2017 helemaal ‘op’ te zijn. Elke klas die het Denkboek bestelde kreeg er een speciaal ontwikkelde oor-
logsmonumentenposter met stickers bij om in de klas op te hangen, om Adopteer een monument onder de 
aandacht te brengen. Het comité wil met het Denkboek kinderen van groep 7 uitdagen om na te denken over 
de Tweede Wereldoorlog, herdenken en vieren, vrijheid en democratie. Bij het boek horen zeven digitale les-
sen en een docentenhandleiding met lessuggesties. Uit de docentenevaluatie in juni 2017 bleek het Denkboek 
wederom zeer positief te zijn ontvangen. 
 
 Caribisch 4 en 5 mei Denkboek (2018-2020)
In 2017 is aanvang gemaakt met de ontwikkeling van het Caribisch Denkboek voor 4 en 5 mei. Het boekje bouwt 
voort op het 4 en 5 mei Denkboek, toegespitst op verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in het Caribisch gebied. 
Deze Caribische editie zal in 2018 in 3 talen uitkomen: Nederlands, Papiaments en Engels. 

 4FREE Magazine
In het 4FREE Magazine zijn mbo-studenten en leeftijdsgenoten uit de Tweede Wereldoorlog geportretteerd. 
Hun verhalen illustreren hoe zij denken over vrijheid, identiteit, verantwoordelijkheid, toekomst en het ma-
ken van keuzes. Hoe zij denken over (on)vrijheid en hoe zij leven in een democratische vrije samenleving. 
Het blad is verschenen in een oplage van 75.000 stuks. Op de voorpagina stond Broederliefde, maar na het te-
rugtreden van hen als Ambassadeur van de Vrijheid moest het blad ingrijpend worden aangepast. Dit kostte 
tijd en geld, zodat het blad later dan gepland op de scholen beschikbaar was. De meerkosten zijn vooral door 
het Nationaal Fonds 4 en 5 mei betaald. De pilot is positief gewaardeerd door de jongeren en de scholen. De 
suggesties voor verbetering, zoals de noodzaak van een docentenhandleiding, worden meegenomen naar de 
editie 2018.

 Directeurenreis
In december hebben 25 directeuren van oorlogsmusea, het vfonds, het ministerie van VWS, Arq en het NIOD 
een bezoek gebracht aan het Tweede Wereldoorlog Museum en Solidarnosc-museum in Gdansk in Polen. 
Aanleiding voor deze keuze was de discussie over het oorlogsmuseum, dat volgens de huidige Poolse re-
gering te weinig nationalistisch is. Het verschil tussen het Oost-Europees perspectief en het Westerse per-
spectief op de Tweede Wereldoorlog was opvallend. Tijdens de reis is ook gesproken over de ontwikkelingen 
binnen het Platform WO II en het Jaar van Verzet dat in voorbereiding is.  

 Gastsprekers
In samenwerking met het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-heden (te Westerbork) zijn in 2017 pilots 
uitgevoerd om nieuwe vormen van gastspreken te onderzoeken. De ingezette lijn om de tweede generatie 
gastsprekers op te leiden is voortgezet. Er is geëxperimenteerd met duo-gastlessen (combinatie van 1e en 2e 
generatie), maar ook met Molukse gastlessen, gastlessen van vluchtelingen en jonge veteranen en samen-
werking met theatrale uitvoerders. De gastlessen met de tweede generatie sprekers slaan goed aan in het 
onderwijs. Er is afstemming met de Gastdocenten Zuidoost-Azië en met de Gastsprekers van het Veteranen-
instituut.  

 www.tweedewereldoorlog.nl
De portal tweedewereldoorlog.nl is in aangepaste vormgeving gepresenteerd op de Nationale Onderwijs 
Tentoonstelling in de Jaarbeurs Utrecht. Onder de noemer ‘Educatie WO2’ is er samen met medewerkers van 
andere instellingen binnen de sector een stand ingericht. In deze stand zijn docenten uitgenodigd om kennis 
te nemen van de verschillende educatieve producten over de Tweede Wereldoorlog. Het overzicht van edu-
catieve middelen op de portal heeft hierin een prominente plek ingenomen. Tevens is de portal in de thema-
editie ‘oorlog’ van Kleio in maart onder de aandacht gebracht. De portal is gedurende het jaar aangevuld met 
meer gegevens van musea, activiteiten en inhoudelijke verdieping met bronmateriaal, samen met Netwerk 
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Oorlogsbronnen. Het maakt onderdeel uit van de rubriek ‘Nieuws van toen’. Samen met Liberation Route Eu-
rope zijn diverse artikelen geschreven die verschillende projecten uit de sector onder de aandacht brengen. 

 Database Oorlogsmonumenten
De database Oorlogsmonumenten blijft met 300.000 bezoekers een goed bezochte bron van kennis over 
oorlogsmonumenten en lokale oorlogsgeschiedenis. Er is een app ‘Oorlogsmonumenten’ ontwikkeld met 
financiële steun van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Deze app is in het najaar gepresenteerd aan de organisa-
toren van lokale herdenkingen en vieringen. Met deze app is de database toegankelijk gemaakt voor tablets 
en smartphones. Tevens is de zoekfunctie verbeterd en uitgebreid en zijn er nieuwe functies toegevoegd. 
Gebruikers kunnen hun persoonlijke verhaal achterlaten bij monumenten, herdenkingen aanmelden en 
kunnen op de site suggesties doorgeven voor het verbeteren van de locatiegegevens van monumenten. Het 
koppelen van de database aan andere kennisbronnen is een belangrijk uitgangspunt voor de doorontwikke-
ling van de database. Hierdoor kan de database een nog belangrijkere rol vervullen als drager van en schakel 
naar de verhalen van de oorlog. 

 Beheer en behoud
Beheer en behoud van oorlogsmonumenten kreeg aandacht door de aanmoedigingsprijs  Compliment voor 
een oorlogsmonument. Begin 2017 heeft de provincie Noord-Holland, waar de Nationale Viering Bevrijding 
plaatsvond, deze prijs uitgeschreven. Van ieder van de vijf genomineerden is een filmportret gemaakt. De 
prijs is toegekend aan het Vrijheidsbeeld en Het Boek van de Namen in Heemstede die samen herinneren aan 
de Joodse en andere burgerslachtoffers uit Heemstede. Het project is een goede gelegenheid voor media om 
te berichten over oorlogsmonumenten.

 Jaarthema 2017
De tekst voor het jaarthema De kracht van het persoonlijke verhaal is geschreven door Elsevier-hoofdredacteur 
Arendo Joustra. In januari is de tekst samen met het bijbehorende themadossier met achtergrondartikelen 
en cartoons gecommuniceerd in het persbericht over de sprekers van 4 en 5 mei. De cartoons bij het jaarthe-
ma zijn gedrukt op hekwerkbanieren die geplaatst zijn op de Bevrijdingsfestivals en bij het 5 mei-concert.

Leerlingen van 

de St. Catharina-

school hebben het 

Kindermonument 

‘Samen leven, 

samen spelen’ 

geadopteerd en 

leggen bloemen 

bij het monument 

(ontworpen en 

gemaakt door 

Truus Menger) 

bij de jaarlijkse 

herdenking op 3 

november.



11  nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2017

 Platform WO II Jaarcongres 
Namens het Platform WO II hebben het NIOD en het Nationaal Comité op 3 oktober het Platform WO II Jaar-
congres georganiseerd in Fort Voordorp. In een tiental werksessies kwamen verschillende onderwerpen aan 
de orde, onder andere over het Jaar van Verzet. Er waren ruim 200 deelnemers, het was dus ook een mooie 
gelegenheid om te netwerken. De presentatie was in handen van Jeroen Overbeek en het congres werd afge-
sloten door Freek de Jonge. De deelnemers hebben het congres positief geëvalueerd.

 IHRA
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakt deel uit van de Nederlandse delegatie bij de International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA).  In mei en november 2017 zijn twee IHRA-bijeenkomsten bijgewoond in res-
pectievelijk Genève en Bern in Zwitserland. Het comité houdt zich binnen de delegatie bezig met communi-
catie over IHRA en de zichtbaarheid van IHRA binnen het Nederlandse werkveld. In beide edities van het NC 
Magazine uit 2017 is aandacht besteed aan IHRA gerelateerde onderwerpen.

 Romasinti.eu
De bestaande internationale digitale tentoonstelling over de genocide op Roma en Sinti op tweedewereld-
oorlog.nl is digitaal verduurzaamd. Deze succesvolle tentoonstelling is qua vorm opgefrist en is nu zo aan-
gepast dat deze ook goed bekeken kan worden laptop, telefoon en tablet. De tentoonstelling wordt in 2018 
verder uitgebreid met een Roemeens, Hongaars en Kroatisch kinderverhaal, evenals drie nieuwe taallijnen.

 Nascholingsdag oorlog en dekolonisatie
Samen met het Indisch Herinneringscentrum, Museum Bronbeek, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), 
de Vereniging voor docenten geschiedenis en staatsinrichting, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en 
de Hogeschool van Amsterdam is op 3 november te Bronbeek een nascholingsdag over Nederlands-Indië ge-
organiseerd. De dag werd bijgewoond door ruim 100 docenten en medewerkers van herdenkings- en onder-
zoeksinstellingen. De dag werd georganiseerd als antwoord op aanbevelingen uit het onderzoek Welk verhaal 
telt? van Marc van Berkel. Uit dit onderzoek blijkt dat de oorlog en dekolonisatie van Nederlands-Indië c.q. 
Indonesië beperkt, eenzijdig en vanuit een Nederlands perspectief behandeld worden in schoolboeken. Er 
waren ook sprekers uit België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Indonesië om hun ervaring met het 
thema dekolonisatie te presenteren. De reacties van de deelnemers waren positief. 

 Onderzoek

 Nationaal Vrijheidsonderzoek
Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek (NVO) kwam dit jaar naar voren dat het aantal mensen dat 4 en 5 mei 
heel belangrijk vindt, in jaren niet zo hoog is geweest. Wel zijn er, evenals de afgelopen jaren, verschillen 
tussen leeftijdsgroepen te zien: jongeren geven minder vaak aan dat zij deze dagen heel belangrijk vinden dan 
ouderen. Om het maximale uit het NVO te halen is dit jaar een inventarisatie uitgevoerd van de bestaande 
gegevens en een advies uitgebracht hoe aan het onderzoek meer verklarende kracht kan worden gegeven. Zo 
ontstaat meer inzicht in het ‘waarom’ van bepaalde trends.

 Onderzoek uitgelicht
Voor het comité en zijn partners vormen de resultaten van onderzoek een belangrijke informatiebron, ze 
voeden de praktijk met interessante inzichten en nieuwe kennis. Om deze functie nog beter te vervullen, is 
het blad Onderzoek uitgelicht dit jaar digitaal gegaan. Het verschijnt nu zes maal per jaar als app en men kan 
de artikelen lezen op tweedewereldoorlog.nl.

 Meerjarig onderzoek naar rituelen
In het kader van het meerjarig onderzoek naar rituelen van herdenken en vieren  zijn er zes interdisciplinaire 
deelstudies geformuleerd. Vier hiervan lopen momenteel. De eerste deelstudie, een inventariserend onder-
zoek naar het landschap van herdenken en vieren, is eind 2017 afgerond. De resultaten hiervan leveren voor 
een deel input voor de andere deelstudies.
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 Kortlopend onderzoek
In het voorjaar verscheen in opdracht van het comite Welk verhaal telt? van Marc van Berkel over de stand van 
zaken wat betreft het lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië. 
Door het Verwey-Jonker Instituut is een kortlopend onderzoek uitgevoerd hoe 4 en 5 mei wordt beleefd door 
Nederlanders met een Marokkaanse en Turkse achtergrond. In het kader van het Jaar van Verzet is door de 
historicus Bas Kromhout een kortlopend onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke beeldvorming van 
verzet sinds 1945. Begin 2018 wordt dit gepubliceerd op de website van het comité.  
 
 Samenwerking
Het comité en Arq hebben dit jaar een samenwerkingsconvenant op het gebied van onderzoek getekend. 
Deze samenwerking heeft concreet vorm gekregen in een samenwerkingsagenda van de onderzoeksafdeling 
van het comité en het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Tevens is een gezamenlijke missie 
geformuleerd: “Arq en Nationaal Comité willen de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden en het 
besef van vrijheid vergroten. Wij doen dit door de kennis over de impact van de Tweede Wereldoorlog te verbinden aan 
actuele vraagstukken.”

 Communicatie

 Campagne 
De oproep aan alle Nederlanders om zich samen verantwoordelijk te voelen voor de vrijheid heeft verder 
vorm gekregen in de campagne ‘Geef vrijheid door’. Ieder jaar voert het Nationaal Comité deze campagne 
met als doel de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei te agenderen. 
Daarnaast heeft de campagne tot doel om diverse doelgroepen te betrekken bij en bewust te maken van het 
belang van de vrijheid waarin we nu leven tegenover de onvrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is 
extra geïnvesteerd in een social media-campagne waardoor er meer interactie was met een breder publiek. 

Kantar Public heeft de resultaten van de campagne in opdracht van de Dienst Publiek en Communicatie van 
het ministerie van Algemene Zaken onderzocht. De belangrijkste conclusie: het concept van de campagne 
slaat goed aan. De campagne vertoont voornamelijk positieve resultaten. De campagne realiseert met een 

Onderwijskundige 

Edu Dumasy geeft 

een workshop op 

de nascholings-

dag ‘Oorlog en 

dekolonisatie 

Nederlands-Indië/

Indonesië 1942-

1949’, Bronbeek 

Arnhem, novem-

ber 2017.
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vergelijkbare inzet als in 2016 een hoger bereik en weet alle boodschappen goed over te brengen. Ook be-
houdt de campagne over het geheel zijn positieve waardering. 
De campagne slaagt er goed in alle boodschappen over te brengen op de doelgroepen. Ook de nieuwe bood-
schap dat je het belang van 4 en 5 mei met elkaar bespreekt. ‘ Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is’ wordt 
spontaan het meest genoemd. De communicatieve werking vertoont in grote lijnen vergelijkbare resultaten 
onder jongeren in vergelijking tot het algemene publiek. 

 Website
Het websitebezoek tijdens de campagneperiode was met 216.433 bezoekers hoger dan voorgaande jaren. Het 
deel van de bezoekers dat via social media op de website is gekomen, is verdubbeld en is langduriger. De 
navigatie van de website 4en5mei.nl is vernieuwd. 

 Free publicity
In de campagneperiode tussen 15 april en 15 mei zijn 8836 unieke mediaberichten verschenen, gerelateerd 
aan het werkveld van het Nationaal Comité. Daarvan verschenen er 5012 online, 3180 via print en 644 via RTV. 
Deze media-aandacht werd op verschillende manieren gegenereerd, vooral via persberichten, geconstru-
eerde persmomenten en evenementen, mediaoptredens van de Ambassadeurs en Vrienden van de Vrijheid, 
de kransleggers en mediaoptredens van leden van het Nationaal Comité. De voorzitter van het Nationaal 
Comité trad in de week voorafgaand aan 4 en 5 mei op in een breed scala aan programma’s: van Goedemorgen 
Nederland op WNL tot Pauw bij BNN-Vara en van het NOS Journaal tot het programma Dichterbij Vrijheid 
op de regionale omroepen. Via social media, waaronder Facebook en Twitter, werd de gegenereerde media-
aandacht verder onder de aandacht gebracht van de diverse doelgroepen van het comité. 

De Ambassadeurs van de Vrijheid, Frank van der Lende (bijzondere Vriend van de Vrijheid in verband met 
het terugtreden van Broederliefde) en de artiesten van het 5 mei-concert waren op 5 mei in vrijwel alle media 
aanwezig. Naar schatting hebben zij in de week rond 4 en 5 mei meer dan 7 miljoen kijkers bereikt. Van De 
Jeugd van Tegenwoordig aan tafel bij Koffietijd tot Roel van Velzen bij Pauw en van Frank van der Lende bij 
Goedemorgen Nederland tot De Staat op Nu.nl.

 Corporate communicatie
Naast de campagneperiode richt het Nationaal Comité zich het hele jaar door op het agenderen van her-
denken en vieren bij diverse doelgroepen. Facebook, Instagram en Twitter zijn het hele jaar ingezet om de 
activiteiten onder de aandacht te brengen en hebben een grote vlucht genomen. 

Voor de 2 minuten stilte-campagne zijn afgelopen jaar twee spots ontwikkeld in samenwerking met de NOS. 
Art Rooijakkers en Romy Monteiro hebben dit jaar meegewerkt aan dit project. Hun spots zijn, samen met 
de stiltespot van vorig jaar met Sunnery James en Ryan Marciano, uitgezonden op de publieke zenders NPO 
1, 2 en 3. De spot van Sunnery en Ryan is 21 keer uitgezonden, die van Art 85 keer en die van Romy 28 keer. 
Daarnaast zijn ze via OLON (organisatie van lokale omroepen) verspreid onder lokale omroepen.              
De website tweedewereldoorlog.nl is aangepast voor 2018 Jaar van Verzet, dat op deze site wordt gehost. De 
bezoekersaantallen van deze site zijn iets gedaald. Naar verwachting stijgen de bezoekersaantallen komend 
jaar weer dankzij de vernieuwde content voor het Jaar van Verzet. 

 Kijkcijfers 4 en 5 mei 
De kijkcijfers waren in 2017 beter dan ooit tevoren. Dit heeft te maken met een verplaatsing van het totaal-
programma op 4 mei (Nieuwe Kerk en Dam) naar NPO 1. In totaal hebben 5,6 miljoen mensen via de publieke 
omroep gekeken naar het moment rondom 20.00 uur. Daarbij opgeteld de kijkers van de SBS groep maakt in 
totaal ongeveer 6 miljoen mensen. 

In samenwerking met de regionale omroepen is het programma Dichterbij Vrijheid ontwikkeld. Het pro-
gramma is rond 4 en 5 mei op de regionale zenders L1, Omroep West, RTV Oost, Omroep Brabant en RTV 
Utrecht uitgezonden. Gemiddeld hebben 189.000 mensen naar de live-uitzending van de Nationale Viering 
Bevrijding gekeken. De live-uitzending van Bevrijdingsdag 2017 (20.33 uur, NPO 1) is bekeken door bijna 1,6 
miljoen mensen . 
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  2  Resultaten

  Nationale Herdenking

  Programma
– Annejet van der Zijl hield de 4 mei-voordracht met als titel In de mist.
– Een ensemble van het Metropole Orkest begeleidde het programma muzikaal.
– Vier getuigenissen openden het programma in De Nieuwe Kerk op de gearrangeerde muziek De nieuwe held 

van Ali B.
– Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van Vilsteren sprak het Onze Vader uit. 
– Güner Tozgül, winnaar van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei droeg zijn gedicht direct na de twee minuten 

stilte voor op de Dam.
– Burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, sprak op de Dam. 
– Op de Dam speelde de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso muziek uit oorlogsfilms.
– De kransleggers van de eerste generatie oorlogsgetroffenen werden geïntroduceerd door filmfragmenten. 
– De ontvangst van genodigden na afloop van het defilé vond In De Nieuwe Kerk plaats.

  Belangstelling
– 25.000 mensen woonden de herdenking op de Dam bij. 
– 5,6 miljoen mensen keken naar de tv-uitzending van de Nationale Herdenking. 
– 1 miljoen kijkers hebben de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk gevolgd.
– 20.000 fakkelstickers werden 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.
– De herdenkingsbijeenkomst werd bijgewoond door 1.200 overlevenden en nabestaanden en 300 functioneel 

genodigden.
– Na afloop van het defilé zijn 900 genodigden ontvangen in De Nieuwe Kerk.

  5 mei-lezing

– De provincie Noord-Holland en de stad Haarlem organiseerden het programma rondom de 5 mei-lezing in 
de tuin van het provinciehuis in Haarlem. 

– Nasrdin Dchar verzorgde de lezing met de titel: Wat heb ik te vieren?.
– De lezing was live op NPO 1, in samenwerking met de NOS. 
– De Kinderlezing werd door de 12-jarige Neal de Hoop voorgedragen.  
– Na afloop ontstak minister-president Rutte het Bevrijdingsvuur op het Bevrijdingsfestival Haarlem.
– Op het piekmoment keken 259.000 mensen naar de live televisie-uitzending op NPO 1. 

  Bevrijdingsfestivals

– Ambassadeurs van de Vrijheid waren De Staat en De Jeugd van Tegenwoordig. Frank van der Lende – radio-dj 
bij 3FM -  was Vriend van de Vrijheid, samen met zijn oma.

– Drie helikopters van Defensie vlogen de ambassadeurs van festival naar festival
– Elke ambassadeur heeft meegewerkt aan een minidocumentaire over (on)vrijheid.
– De presentatie van de Ambassadeurs van de Vrijheid vond plaats in het tv-programma RTL Boulevard met 962 

duizend kijkers. 
– Ruim 50 inhoudelijke projecten op de festivals met thema’s burgerschap, democratie, vrijheid en vrede zijn 

mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van partners vfonds en het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK). 

– Inhoudelijke partners in 2017 waren Amnesty International, het Rode Kruis, het Veteranen Instituut en 
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ProDemos.
– Op alle festivals is het 5voor5-moment uitgevoerd, waarin het accent lag op de inspanning van mensen voor 

onze democratie (in samenwerking met BZK).
– Het programma Dag van de vrijheid op NPO 1 trok 670 duizend kijkers en de special Artiesten van de Vrijheid 

op NPO 3 62 duizend. 
– Het bezoekersaantal was hoog, ondanks de wisselende temperaturen: ruim 1 miljoen mensen bezochten de 

festivals.
– Op 5 mei waren de ambassadeurs in meer dan tien grote kijkcijferprogramma’s vertegenwoordigd (o.a. RTL 

Nieuws / RTL Boulevard / RTL live/ Pauw/ Goedemorgen Nederland / NOS Journaal(s) / Dag van de Vrijheid op NPO 
1/ Artiesten van de Vrijheid, special op NPO 3) met gemiddeld 600 duizend kijkers. 

– Brede inzet op social media van Bevrijdingsfestivals als de Ambassadeurs van de Vrijheid. 

  5 mei-concert

– Het Metropole Orkest onder leiding van dirigent Jules Buckley verzorgde het 5 mei-concert. 
– De solisten waren Roel van Velzen, Joy Wielkens en Remy van Kesteren. met medewerking van  de cast van 

musical Soldaat van Oranje, ZO! Gospel Choir en Het Nationale Ballet.
– Tijdens de finale stonden jonge en oude veteranen van de acht landen die Nederland in 1945 hebben bevrijd. 

Zij symboliseerden daarmee de inzet voor vrede en veiligheid wereldwijd toen en nu.  
– De bouw van het podium en gastenplatform kwamen met medewerking van het ministerie van Defensie tot 

stand. 
– Er waren 300 gasten op de tribune, 15.000 mensen langs de kaden van de Amstel en er waren 1,7 miljoen 

televisiekijkers.

De finale van het 

5 mei-concert op 

de Amstel.
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  Ondersteuning Herdenkingen

– Ondersteuning organisatie Nederlands Auschwitz Comité bij de organisatie van de Nationale Holocaust 
Herdenking op 29 januari 2017 in Amsterdam. De herdenking werd door ruim  1.300 personen bijgewoond 
en live uitgezonden op NPO 1. Er werd ’s avonds teruggeblikt op NPO 2.

– Ondersteuning organisatie Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 bij de organisatie van de Indië Herden-
king op 15 augustus 2017 in Den Haag. Deze herdenking werd bijgewoond door 3.000 personen en live uitge-
zonden op NPO 1. Ook hier werd ’s avonds teruggeblikt op NPO 2.

  Lokale comités 

– Er vonden twee bijeenkomsten plaats met ieder ongeveer 250 vertegenwoordigers van organisatoren van 
lokale herdenkingen en vieringen. 

– Het Jaar van het Verzet 2018 is gepresenteerd aan de lokale comités.  

  Educatie

  Adopteer een monument
– Nieuwe infrastructuur voor efficiënter adressenbeheer + koppeling oorlogsmonumentendatabase.
– Nieuw lesmateriaal voor primair en voortgezet onderwijs ontwikkeld.
– Pr-campagne schooljaar 2017-2018 om nieuwe scholen te werven.
– Pr-campagne Adopteer een monument heeft in periode september - december 2017 105 nieuwe aanmeldingen 

voor het project opgeleverd. 
– 952 unieke monumenten van de 3984 oorlogsmonumenten zijn geadopteerd. 
– 1295 adopties van oorlogsmonumenten door 1171 scholen 
– De digitale les bij Adopteer een monument op 4en5meidigitaal.nl is 732 keer gebruikt.

  4 en 5 mei Denkboek 
– Het 4 en 5 mei Denkboek is in 2017 verschenen in een oplage van 212.000 exemplaren. 
– 5.732 van de 6.879 Nederlandse basisscholen hebben het Denkboek besteld: ruim 80% van de Nederlandse 

basisscholen. 
– Bij het Denkboek editie 2017 werd voor elke bestellende klas een speciaal ontwikkelde oorlogsmonumenten-

poster geleverd om Adopteer een monument onder de aandacht te brengen.
– Uit evaluatieonderzoek blijkt dat ruim 90% van de bestellende scholen het Denkboek gebruikt. 
– 70% van de respondenten heeft het Denkboek gebruikt in één of meerdere lessen en 28% heeft het boek uitge-

deeld voor zelfstandig gebruik.
– De digitale lessen bij het Denkboek op 4en5meidigitaal.nl zijn 8.942 maal gebruikt.

  4FREE Magazine
– 60.000 mbo-studenten hebben het 4FREE Magazine gekregen. 
– 30 klassen van het mbo Deltioncollege te Zwolle volgden 4FREE-filmworkshops. 
– Uit een steekproef bleek dat studenten het magazine waardeerden met een 7,3 en de docenten waardeerden 

het met een 7,8.

  Diverse educatieve activiteiten
– In totaal keken 204.000 personen van 6 jaar en ouder naar de aflevering over ‘onderduiken’ van tv-program-

ma Klokhuis. 
– De films Jong in oorlog staan op 4en5mei.nl, tweedewereldoorlog.nl en bij SchoolTV van de NTR zijn 30.500 

keer bekeken.
– Er zijn 113 gastlessen aangevraagd via de website tweedewereldoorlog.nl. 
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  Gastsprekers
– Er zijn 1919 gastlessen verzorgd, waarvan 87 door tweede generatie oorlogsgetroffenen, 40 door jonge vetera-

nen en 9 door vluchtelingen.

  Oorlogsmonumenten (website en app)
– Er waren in de database 315.047 unieke paginaweergaven en er zijn 1086 monumentenbeschrijvingen aange-

past of toegevoegd.
– Er zijn 64 persoonlijke verhalen geplaatst en 410 suggesties voor locatiewijzigingen doorgegeven. 
– Gastredacteuren hebben in totaal vier nieuwe monumenten toegevoegd en zestien monumentpagina’s aan-

gepast. 

  Portal www.tweedewereldoorlog.nl
– 360.622 unieke pagina weergaven.

  Beheer en behoud
– Compliment voor een orlogsmonument: tweeëntwintig inzendingen, vijf genomineerden met als winnaar het 

Vrijheidsbeeld samen met Het Boek van de Namen in Heemstede.

  Jaarthema 2017
– De tekst voor het jaarthema is geschreven door Arendo Joustra.
– Er is een dossier samengesteld met nieuws- en achtergrondartikelen en filmfragmenten. 
– Cartoonisten uit het netwerk van de Cartoon Movement hebben vier tekeningen gemaakt bij het jaarthema. 

De tekeningen waren ook te zien in een hekwerkbanieren-tentoonstelling op alle veertien Bevrijdingsfesti-
vals en bij het 5 mei-concert.

  Platform WO II Jaarcongres
– 200 relaties hebben het Platform WO II Jaarcongres bijgewoond.
– Het congres was een co-productie van het NIOD en het Nationaal Comité.
– Het programma stond in het teken van het verzet en het Jaar van Verzet.

  IHRA
– Er zijn twee IHRA Plenaries bijgewoond in respectievelijk Genève en Bern in Zwitserland. 
– In beide edities van het NC Magazine van 2017 is aandacht besteed aan IHRA-onderwerpen.

  Romasinti.eu
– De tentoonstelling romasinti.eu is gerestyled en digitaal verduurzaamd.
– In 2018 wordt de tentoonstelling aangevuld met drie nieuwe verhalen en drie taallijnen.

  Nascholingsdag oorlog en dekolonisatie
– 100 docenten en medewerkers van herdenkings- en onderzoeksinstellingen hebben de Nascholingsdag oor-

log en dekolonisatie op landgoed Bronbeek bijgewoond.

  Onderzoek

  Onderzoek uitgelicht
– De publicatie Onderzoek uitgelicht verschijnt nu digitaal (app en website).
– De nieuwe app is gepresenteerd aan het Platform WO II en aan 150 lokale comités.

  Langlopend rituelenonderzoek
– Het onderzoeksprogramma over rituelen is drie keer gepresenteerd, waaronder aan 150 lokale comités.
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  Welk verhaal telt?
– De publicatie Welk verhaal telt? De oorlogen in Nederlands-Indië/Indonesië 1942-1949 in het geschiedenisonderwijs 

is verschenen en gepresenteerd op het VGN-congres op 10 maart 2017.

  Doelgroepenonderzoek
– In het kader van het doelgroepenonderzoek is in oktober een korte enquête over de associaties met en kennis 

over verzet uitgevoerd. Dit onderzoek is twee keer gepresenteerd.

  Diversiteitonderzoek
– Er is onderzoek gedaan naar hoe 4 en 5 mei wordt beleefd door Nederlanders met een Marokkaanse en Turkse 

achtergrond. Het onderzoeksrapport wordt in 2018 verspreid.

  Nationaal Vrijheidsonderzoek
– Het Nationaal Vrijheidsonderzoek is online ter beschikking gesteld via de website 4en5mei.nl. Het persbe-

richt hierover is onder andere opgepakt door de NOS en het ANP.

  Communicatie

– De campagne wist dit jaar een hoger bereik (83%) te realiseren dan in 2016 (77%), met een algehele waarde-
ring van 7,4.

– Het NC Magazine is twee maal verschenen, beide in een oplage van 3.000 exemplaren
– Het aantal volgers van de social media kanalen zijn tijdens de campagne verdubbeld. 
– Via Facebook en Instagram zijn 5.000.000 impressies vertoond, via Adform 1.307.592, via Spotify 490.000 en 

via adsyc zijn 1.442.942 impressies vertoond.
– Er zijn 45.000 fakkelspeldjes en 150.000 fakkelstickers verspreid.
– Alle hotels hebben via de branche e-mails in het Nederlands, Engels, Duits en Frans ontvangen met informa-

tie voor hun gasten over 4 en 5 mei en de twee minuten stilte. 
– Er is meegewerkt aan de campagne ‘2belminuten stil’.
– Rondom de Dam zijn in aanloop naar 4 mei 25 Abri’s en Mupi’s ingezet met campagnebeeld en een fototen-

toonstelling.
– 44 gemeenten uit de provincie Noord-Holland hebben ter ondersteuning van de campagne de Vrijheidbox 

ontvangen. In de box zitten fakkelspeldjes en -stickers (met display), een vlag, pennen, het NC Magazine en 
een begeleidende brief. 

– 5,6 miljoen mensen hebben op 4 mei via de publieke omroep gekeken naar het moment rondom 20.00 uur. 
Daarbij opgeteld de kijkers van de SBS-groep maakt in totaal ongeveer 6 miljoen mensen.

– 189.000 mensen keken naar de live-uitzending van Nationale Viering Bevrijding. 
– De live-uitzending van Bevrijdingsdag 2017 (20.33, NPO 1) is bekeken door bijna 1,6 miljoen mensen. 
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 3  Nationaal Comité - Bestuur

 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. 

 Doelen en taken
In artikel 2 van het Instellingsbesluit 1987 staat wat het Nationaal Comité 4 en 5 mei zich ten doel en als taak 
stelt:
a. Het geven van richting aan de zingeving van herdenken en vieren.
b. De organisatie van de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei.
c. De organisatie van de jaarlijkse Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei.
d. Het voeren van een voorlichtingsbeleid dat tot doel heeft de betrokkenheid bij en participatie aan  
 herdenken en vieren te vergroten.
e. Het bevorderen van de afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties.

Ten aanzien van het beleidsterrein ‘herinnering’ aan de Tweede Wereldoorlog is in 2010 een aantal taken aan 
het Nationaal Comité overgedragen op het gebied van:
– Toegepast onderzoek. 
– Ondersteuning van herdenkingen.
– Stimuleren van internationale uitwisseling.
– Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de infrastructuur.
– Uitvoering van twee subsidieregelingen.

Daarmee heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan het Nationaal Comité gevraagd een 
regie-, kennis- en ontwikkelfunctie te vervullen van waaruit continu aandacht is voor de integrale opdracht 
van het Nationaal Comité, namelijk het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en 
wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven. Daartoe worden verbindingen gezocht, wordt kennis bij-
eengebracht en een visie ontwikkeld. (bron: Startnotitie overdracht acceptatie taken VWS d.d. 9 juli 2010). 

In steeds sterkere mate heeft het comité zich ontwikkeld tot hét expertisecentrum op het gebied van herden-
ken en vieren, met een bredere uitstraling naar ‘herinnering’. Tevens heeft het comité expertise opgebouwd 
t.b.v. het adviseren, organiseren en mede ondersteunen van (nationale) herdenkingen en andere evenemen-
ten.

Dankzij een solide financiering door de Rijksoverheid en het Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 
(vfonds) en een goede samenwerking met het ministerie van Defensie kon het werk zich ontwikkelen. De 
missie en visie zijn in 2015 opnieuw geformuleerd in de notitie Nationaal Comité 4 en 5 mei, een professionele en 
transparante organisatie. Deze nota beschrijft de organisatiestructuur en werkwijze van het Nationaal Comité. 

 Missie 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting aan de zingeving van herdenken, vieren en het levend houden 
van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en wil mensen en organisaties verbinden, inspireren en 
stimuleren en wil vernieuwende activiteiten initiëren.

 Visie 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei realiseert zijn missie door een doelmatige en efficiënte organisatie te zijn, 
die midden in de samenleving staat, een open houding heeft en verbindend is naar mensen en organisaties 
die zich betrokken voelen bij herdenken, vieren en herinneren. 
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 Toekomstvisie
Met de toekomstvisie 2016-2020 Kom vanavond met verhalen… geeft het Nationaal Comité richting aan zijn 
werk in de komende jaren. Het document gaat in op herdenken, vieren en het levend houden van de herin-
nering aan de Tweede Wereldoorlog. De visie is tot stand gekomen na vier verkenningsbijeenkomsten, open-
bare debatten en gesprekken met organisaties van oorlogsgetroffenen.  
De belangrijkste elementen: 
– Meer dan voorheen de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding centraal stellen.
– Meer context bieden rondom 4 en 5 mei om te begrijpen waar deze dagen voor staan.
– Meer persoonlijke verhalen, waardoor de beleving van beide dagen wordt versterkt.
– Meer samenhang tussen de inhoudelijke en visuele presentaties.
– Meer aandacht voor de bevrijders en de huidige inzet bij vredesmissies.
– Meer aandacht voor het bereiken en betrekken van nieuwe Nederlanders.

 Bestuur

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC) is een stichting ingesteld bij Koninklijk Besluit en werkt in opdracht 
van de Rijksoverheid en binnen de kaders van het kabinet. Het bestuur legt verantwoording af aan het kabi-
net door tussenkomst van de minister-president en de staatssecretaris van VWS.

Het bestuur kent een Dagelijks Bestuur bestaande uit drie personen. De voorzitter en de penningmeester 
worden in functie benoemd. Het bestuur is als Algemeen Bestuur het hoogste orgaan van de stichting en 
verantwoordelijk voor het geheel van de taakuitoefening. Bestuurszaken, Financiën en Personeel & Organi-
satie zijn ondergebracht bij het Dagelijks Bestuur. Daarnaast fungeert het Dagelijks Bestuur als agendacom-
missie. Het bestuur kent als onderdeel van zijn structuur een vaste commissie (Financiën en P&O) en een 
tijdelijke commissie (Communicatie) en ad hoc bestuurlijke werkgroepen t.b.v. beleid (Herdenken & Vieren, 
Educatie & Onderzoek, Internationaal). 

Bij de beloningsstructuur van het bestuur van het Nationaal Comité is sprake van onbezoldigde functies. De 
bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een 
vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Het NC werkt volgens de code voor Goed Bestuur voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestuur is ver-
antwoordelijk voor zijn eigen bestuurlijk functioneren en evalueert dit één keer per jaar. 

De leden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden bij Koninklijk Besluit, op persoonlijke titel, benoemd 
op voordracht van de minister-president, minister van Algemene Zaken en de staatssecretaris van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar. In het Nationaal Comité heb-
ben drie personen qualitate qua zitting. De minister-president heeft aan het comité een ambtelijk adviseur 
toegevoegd.
De statuten zijn aangepast aan de huidige regelgeving en governance. De statutenwijziging is geagendeerd 
in de bestuursvergadering van 13 maart 2018.

 Wijzigingen in 2017
Jim Stolze is na afloop van zijn bestuurstermijn teruggetreden. Stolze heeft met zijn deelname aan de  werk-
groep Vieren een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de toekomstvisie 2016-2020. Hij had gedu-
rende zijn hele bestuursperiode speciale aandacht voor de bevrijdingsfestivals. Het comité is hem zeer er-
kentelijk voor zijn inzet. Het bestuur heeft in juni Touria Meliani verwelkomd als nieuw bestuurslid. Deze 
bestuurswisseling is bij Koninklijk Besluit van 17 mei 2017 vastgesteld.
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 Directie
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 4  Rekening en resultaat op hoofdlijnen

 Rekening 2017

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

 I.  Reguliere activiteiten 
De reguliere activiteiten zijn een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2016-2020. Het Nationaal Comité 
stelt de begroting van deze activiteiten voorafgaand aan het uitvoeringsjaar vast. Vervolgens wordt de aan-
vraag instellingssubsidie ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de 
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS zijn voorschriften voor verwerking van het jaarresultaat opge-
nomen.

 II. Additionele activiteiten
Onder deze post zijn de projecten verantwoord die zijn gefinancierd met incidentele bijdragen. 
In 2017 heeft het comité bijdragen ontvangen van de ministeries van VWS en BZK, het Platform WO II,  het 
vfonds, het Nationaal Fonds 4 en 5 mei, het Maduro Kinderfonds en van Mongui Maduro Foundation.

 III. Uitvoering subsidiebeleid mandaat - Uitvoeringskosten
Het Nationaal Comité heeft tot en met 2016 subsidies in mandaat verstrekt namens de minister van VWS. In 
de jaren 2017 tot en met 2019 verzorgt het comité de afloop van de nog lopende meerjarige subsidies van de 
regeling Educatie en Voorlichting. Het ministerie van VWS geeft een vergoeding voor de uitvoeringskosten. 
Het verslag van de afloop van de subsidies is conform voorgaande jaren opgenomen in de bijlage bij de jaar-
rekening.  

 Resultaat 2017

 I.  Reguliere activiteiten
Het saldo van de reguliere activiteiten is € 3.475 positief ten opzichte van de begroting.
Het resultaat wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. 

 II.  Additionele activiteiten
Bij twee activiteiten die met aanvullende financiering tot stand zijn gekomen is sprake van een klein bedrag 
aan meerkosten. Deze zijn bij de reguliere middelen ondergebracht. Bij de additionele activiteiten zijn de 
baten en lasten derhalve gelijk. Er is geen sprake van een saldo.

 III.  Uitvoering subsidiebeleid mandaat - Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten van de afloop van de mandaatregeling Educatie en Voorlichting worden vergoed door het 
ministerie van VWS. Er is geen sprake van een saldo.

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. 

 Overheidsbijdragen
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangt jaarlijks een instellingssubsidie van de Rijksoverheid van het mi-
nisterie 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 
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(in natura). De kosten van de Nationale Viering Bevrijding – 5 mei-lezing worden grotendeels gedragen door 
de provincie waar deze 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)
Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is, naast de Rijksoverheid, de belang-
rijkste financier van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit fonds steunt de activiteiten van het comité al sinds 
het begin van de jaren negentig. Het vfonds en het comité voelen zich nauw met elkaar verbonden. Inhoude-
lijke en strategische afstemming vindt plaats daar waar de beleidsterreinen van het vfonds en het Nationaal 
Comité elkaar raken. 

De samenwerking is vastgelegd in een convenant voor de periode 2016 tot en met 2018. Het Nationaal Comité 
heeft regelmatig besprekingen met het vfonds. Onder andere over de wijze van communiceren van het Nati-
onaal Comité naar het grote publiek over de bijdrage van het vfonds aan het werk van 4 en 5 mei.

Zonder de financiële bijdrage van het vfonds zouden de ambities op een aantal terreinen niet gerealiseerd 
kunnen worden. Het vfonds draagt op jaarbasis € 1 miljoen bij aan twee projecten van het Nationaal Comité: 
de Bevrijdingsfestivals en Adopteer een monument of oorlogsgraf. Daarnaast levert het vfonds regelmatig een 
bijdrage aan additionele activiteiten. 

 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 be-
drijfsleven. Het fonds wil bedrijven actief betrekken bij het in stand houden en versterken van het maat-
schappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering Bevrijding. 
Het nodigt bedrijven uit om naast een financiële bijdrage, waar mogelijk, personeel en klanten actief te be-
trekken 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 op-
geheven. 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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   Jaarrekening 

 5  Balans
    Toelichting Per 31.12.2017 Per 31.12.2016
     € €
ACTIVA    
 
 Vlottende activa:

 Vorderingen 1   
 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen 1.1  142.293  136.864 
 Te ontvangen subsidies en bijdragen 1.2  413.402  360.372 
      555.695  497.236 
 
 Liquide middelen 2  1.154.209   976.213 
     
 Totaal    1.709.904   1.473.449 

PASSIVA    

 Eigen vermogen 3 
 Exploitatiereserve 3.1  350.821   350.821 
 Egalisatiereserve  3.1 359.142   355.667 
 Eigen vermogen   709.963   706.488 
     
 Kortlopende schulden 4   
 Crediteuren   361.673   293.207 
 Belastingen en pensioenpremies 4.1  103.972  93.105 
 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 4.2  149.199   106.320 
 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen 4.3  330.958   271.529 
 Af te rekenen subsidies 4.4  54.139   2.800 
      999.941  766.961 
     
 Totaal    1.709.904   1.473.449 
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 6  Staat van Baten en Lasten
    Begroot Werkelijk Werkelijk 
    2017 2017 2016
    € € € 
I. REGULIERE ACTIVITEITEN     
 Baten     
 Min. VWS - instellingssubsidie en OVA  4.636.303 4.668.146 4.551.303
 Overige ministeries  131.000 131.000 131.000 
 vfonds   1.000.000  1.000.000 1.000.000 
 Overige bijdragen  45.000  60.310 45.000 
 Totaal baten  5.812.303  5.859.456 5.727.303 

 Lasten 
 1. Nationale Herdenking en Viering    
  Nationale Herdenking  275.000  268.368 237.230
  Nationale Viering van de Bevrijding: 
  5 mei-lezing 117.000 129.180  118.860 
  Bevrijdingsfestivals  956.000  959.039 970.955 
  5 mei-concert  694.500  720.800 673.591 
 2. Dienstverlening Herdenken en Vieren  160.000  160.491 88.210 
 3. Educatie  435.000 432.518 349.861
 4. Dienstverlening Educatie  160.000 131.865 113.452
 5. Onderzoek  188.000  177.987 176.734
 6. Dienstverlening Onderzoek  30.000 25.307 35.088
 7. Communicatie 455.000 436.409 492.359
 8. Communicatie/(stakeholder)beleid 50.000 50.115 91.942 
 9. Activiteiten 75 jaar bevrijding  10.000 10.447 – 
 10. Evaluatie en Ontwikkeling 60.000 71.943 256.646
 11. Organisatie  2.221.803 2.281.512 2.153.966
 Totaal lasten  5.812.303 5.855.981 5.758.894

 Saldo reguliere activiteiten  –  3.475 31.591-

 Het saldo is als volgt verdeeld:    
 T.g.v. / t.l.v. de egalisatiereserve – 3.475 31.591-
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    Begroot Werkelijk Werkelijk
    2017 2017 2016
    € € €
 
II. ADDITIONELE ACTIVITEITEN     
 Baten     
 Ministerie van VWS  961.138  723.595  386.937
 Ministerie van BZK  30.225   225   35.775
 vfonds  66.000   36.000  –
 Nationaal Fonds 4 en 5 mei  200.000   175.816  158.388
 Maduro Kinderfonds  10.000  5.259 –
 Mongui Maduro Foundation  5.000  – –
 Platform WO2  15.000   15.000  –
 Fonds Podiumkunsten – –  7.500
 Totaal baten  1.287.363   955.895  588.600

 Lasten     
 Projecten met bijdrage ministerie van VWS  961.138   723.595  386.937
 Projecten met bijdrage Nationaal Fonds 4 en 5 mei  120.000   98.874  158.388
 Projecten met bijdrage Platform WO2  15.000   15.000  –
 Projecten met bijdragen meerdere financiers  191.225   118.426   35.775
 Projecten met bijdragen Fonds Podiumkunsten – –  7.500
 Totaal lasten  1.287.363  955.895  588.600

 Saldo additionele activiteiten – – –

III. UITVOERINGSKOSTEN SUBSIDIES MANDAAT    
 Baten     
 Min. VWS - mandaatregelingen –  218  75.000
 Totaal baten   
 
 Lasten     
 Uitvoeringskosten  –  218   75.521
 Totaal lasten  –  218  75.521

 Saldo   – –  521-
       
 Het saldo is als volgt verdeeld:    
 Ten laste van de exploitatiereserve – –  521-
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 7   Kasstroomoverzicht

    2017 2016
    € €
      
Liquide middelen per 1 januari 976.213 886.563
      
 Ministerie van VWS instellingssubidie en OVA 4.668.146 4.551.303
 Overige ministeries 131.000 131.000
 vfonds  1.000.000 1.000.000
 Overige bijdragen 45.000 45.000
 Subsidie additionele projecten 997.300 633.238
 Uitvoering subsidiebeleid mandaat 65.050 585.839
 Overige baten 15.877 23
      
Baten uit subsidies en overige inkomsten 6.922.373 6.946.402
      
 Organisatiekosten -2.209.193 -2.117.990
 Reguliere projecten -3.616.810 -3.585.917
 Additionele projecten -853.539 -567.129
 Uitvoering subsidiebeleid mandaat -65.921 -589.821
      
Besteed aan doelstelling -6.745.464 -6.860.857
      
Kasstroom uit operationele activiteiten 176.909 85.546
Investeringskasstroom – –
Financieringskasstroom 1.087 4.105
      
Liquide middelen per 31 december 1.154.209 976.213
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 8  Toelichting algemeen

 Algemeen
De Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij de Ka-
mer van Koophandel onder nummer 41207530.

 Wet en regelgeving
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor Kleine Organisaties zonder winststreven (RJ 
C1) van de Raad voor de Jaarverslaggeving en van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en gaat uit 
van continuïteit van de stichting. 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden, voor zover niet anders vermeld, in hele Euro’s.

Het Nationaal Comité heeft sinds 2008 de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wordt sinds 
2012 aangemerkt als een culturele ANBI.

 Balansposten
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde, eventu-
eel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

 Staat van baten en lasten
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waar deze betrekking op hebben, uitgaande van de histori-
sche waarde.

Resultaten uit activiteiten worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd. Verliezen worden ge-
nomen zodra deze bekend zijn. Exploitatiesubsidies worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben. Projectsubsidies worden toegerekend naar rato van de subsidiabele bestedingen. Bijdragen in na-
tura worden niet verwerkt in de staat van baten en lasten, aangezien de reële waarde van deze bedragen niet 
op een eenduidige manier kan worden bepaald doordat deze worden gegund door uiteenlopende bedrijven 
en (overheids)organisaties.  

 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

 Wijzigingen in de presentatie
Bepaalde cijfers in de balans van 2016 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. De pensioenpremie die 
betrekking heeft op het volgende verslagjaar is in de jaarrekening 2017 verantwoord als vooruitbetaalde pen-
sioenpremies; de direct opeisbare schuld aan het pensioenfonds is verantwoord onder crediteuren. In 2016 
zijn deze cijfers samengevoegd en als één post verantwoord onder de post 4.1 Belastingen en pensioenpre-
mies. De wijziging is als volgt weer te geven:

    Was Wordt Mutatie
 1.1 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen  119.072   136.864   17.792-
 Crediteuren  274.233   293.207   18.974-
 4.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen  94.287   93.105   1.182 
     249.448   249.448  –
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 9   Toelichting op de Balans

ACTIVA     
    2017 2016
    € €
1 Vorderingen    
 1.1 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen    
 Vooruitbetaalde pensioenpremies, verzekering en
 overige personele lasten  31.586   36.529 
 Vooruitbetaalde huur en servicekosten  35.149   34.778 
 Vooruitbetaalde lasten activiteiten  64.937   55.895 
 Vooruitbetaalde organisatiekosten  6.017   3.359 
 Nog te ontvangen rente  503   1.087 
 Overige nog te ontvangen bedragen  4.101   5.216 
     142.293   136.864 
     
 1.2 Te ontvangen subsidies en bijdragen   
 vfonds   200.000   200.000 
 Rekening-courant Nationaal Fonds 4 en 5 mei  183.837   160.372 
 Ministerie van VWS  14.565  –
 Platform WOII  15.000  –
     413.402   360.372 

2 Liquide middelen   
 Kas    318   490 
 Triodos Bank  871.104   594.023 
 ASN Bank - Ideaalsparen  282.787   381.700 
     1.154.209   976.213 

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

3  Eigen vermogen
    Balans Mutaties 2017  Balans
 Omschrijving 31.12.2016 toevoeging onttrekking 31.12.2017
     €  €  €  € 

 Exploitatiereserve 350.821  -   -  350.821
 Egalisatiereserve algemeen 355.667 3.475  -  359.142

 Totaal Eigen vermogen 706.488 3.475  -  709.963

De exploitatiereserve is een binnen de algemene doelstellingen van de stichting vrij beschikbare reserve. 

In de Kaderregeling subsidies ocw, szw en vws zijn voorschriften opgenomen voor reservering van niet 
bestede middelen en het vormen van een egalisatiereserve. Het jaarresultaat uit reguliere activiteiten is  
€ 3.475 positief. Dit saldo wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.

De egalisatiereserve mag maximaal 10% van de instellingssubsidie bedragen. De verleende instellingssubsi-
die 2017 bedraagt € 4.668.146 (2016: € 4.551.303). Dat houdt in dat de egalisatiereserve per 31 december 2017 
maximaal € 466.815 (2016: € 455.130) mag zijn. 
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    2017 2016
    € €
4 Kortlopende schulden    
 4.1 Belastingen en pensioenpremies   
 Belastingdienst  97.970   85.439 
 Pensioenfonds  6.002   7.666 
     103.972   93.105 
     
 4.2 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen   
 Ministerie van VWS  109.458  106.095 
 Ministerie van BZK  30.000   225 
 Overig   9.741  –
     149.199   106.320 
     
 4.3 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen   
 Reservering vakantiegeld  62.856   52.302 
 Reservering vakantiedagen  30.210  29.115 
 Reservering loopbaanbudget  31.877   18.046 
 Overige personele lasten  15.148   53.932 
 Nog te betalen lasten activiteiten  163.778   91.152 
 Nog te betalen lasten organisatiekosten  27.089   26.982 
     330.958   271.529 
     
 4.4 Af te rekenen subsidies   
 Ministerie van VWS - mandaat  2.800   2.800 
 Ministerie van VWS - additionele activiteiten  51.339  –
    54.139  2.800 

 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
 Huurverplichtingen
Voor de huur van het kantoorpand Nieuwe Prinsengracht 89 is een huurovereenkomst afgesloten. In 2016 is 
de huurovereenkomst verlengd met vijf jaar. De einddatum van de overeenkomst is 31 januari 2021. De peri-
ode kan eenmalig stilzwijgend met vijf jaar worden verlengd tot en met 31 januari 2026. 

De jaarhuur bedraagt per 31 december 2017 € 120.263 (2016: € 118.403). Normaliter wordt jaarlijks op 1 februa-
ri de huur aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer. De Triodos Bank heeft een bankgarantie 
van € 30.714,35 afgegeven aan de verhuurder, Stichting Nederlands Letterenfonds.

 Verplichtingen verstrekte subsidies in mandaat
In het in de bijlage opgenomen Verslag uitvoering subsidiebeleid mandaat zijn de reeds aangegane toekom-
stige verplichtingen zichtbaar gemaakt. 

 In 2017 toegekende bijdragen voor 2018
Het ministerie van BZK heeft op 11 december 2017 een bijdrage van € 106.000 toegekend en het  vfonds heeft 
op 18 december 2017 een bijdrage van € 1.000.000 toegekend. 
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 10 WNT Verantwoording

Op 1 januari is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het voor het comité toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 
(Algemeen bezoldigingsmaximum).

 Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen (tabel WNT 1a.)     
 bedragen x € 1
 
 Naam   J. van Kooten  
 Functiegegevens  directeur   
 Aanvang en einde functievervulling in 2017  01/01 - 31/12   
 Deeltijdfactor in fte  1,06   
 Gewezen topfunctionaris  nee   
 (Fictieve) dienstbetrekking  nee  
 
 Bezoldiging    
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen   119.376  
 Beloningen betaalbaar op termijn   11.563  
 Subtotaal   130.939 
 
 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   181.000  
 -/- Onverschuldigd betaald bedrag   n.v.t.  
 Totale bezoldiging 2017   130.939  
 
 Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan   n.v.t.  
 
 Gegevens 2016     
 Aanvang en einde functievervulling in 2016  01/01 - 31/12  
 Deeltijdfactor in fte  1,06   
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen   111.935  
 Beloningen betaalbaar op termijn   11.240 
 Totale bezoldiging 2016   123.175 
 
 
 Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder (tabel WNT 1d.)
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Bij de beloningsstructuur van het bestuur van het Nationaal Comité is sprake van onbezoldigde functies. De 
bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een 
vergoeding voor gemaakte onkosten. 

 Naam  Functie 
 Gerdi Verbeet voorzitter 
 Jaap Smit q.q.lid, vicevoorzitter
 John Bakker penningmeester
 Maurice Adams lid
 Rob Bauer q.q. lid 
 Jos Coumans lid
 Erik Gerritsen q.q. lid
 Hagar Heijmans lid
 Hans Laroes lid
 Touria Meliani lid vanaf 1 juni 2017
 Mirjam Moll lid
 Jim Stolze tot 1 juni 2017
 Kilian Wawoe lid   
 Paul Huijts adviseur
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 11 Controleverklaring accountant

 

 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam. 

 

 

Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans 

per 31 december 2017, de samengevatte staat van baten en lasten over 2017 

met bijbehorende toelichtingen zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 

van Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam over 2017. Wij hebben 

een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring 

van 17 april 2018. 

 

Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen 

weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 

onze controleverklaring van 17 april 2018. 

 

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op 

basis van RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties zonder winststreven’, de 

Kaderregeling VWS-subsidies en de nader gestelde subsidieverplichtingen. Het 

kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats 

treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting 

Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de 

gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals 

beschreven in de toelichting. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte 

jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming 

met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten 

om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten”. 

 

Oordeel 

Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang 

zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting 

Nationaal Comité 4 en 5 mei en in overeenstemming met de grondslagen zoals 

beschreven in de toelichting. 

 

 

Amsterdam, 17 april 2018  Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 Origineel getekend door: 

     G. Visser RA 
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Nieuwe Prinsengracht 89
1018 vr Amsterdam

t: 020-718 35 00
f: 020-718 35 01
e: info@4en5mei.nl
www.4en5mei.nl
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