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Bestuursverslag
Oprichting
Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei is opgericht 29 november 2000 en gevestigd te Amsterdam.

Doelstelling
Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei heeft tot doel:
het wenen en beheren van fondsen ten behoeve van de jaarlijkse herdenking en viering van de bevrijding en het
daartoe ter beschikking stellen van gelden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam
het aclief betrekken van bedrijven in Nederland bij voormelde activiteiten.

-

-

Missie en Visie
1-let fonds wil bedrijven actief betrekken bij het in stand houden en versterken van het maalschappelijk draagvlak voor
de Nationale Herdenking op 4mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5mei. Het fonds nodigt bedrijven uit
om naast een financiële bijdrage. personeel en klanten actief te betrekken bij herdenken en vieren. Een voorbeeld
hiervan is de oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om O 4 mei twee minuten stille in acht Ie nemen.
Het fonds draagt bij aan extra activiteiten van het Nationaal Comilé 4 en 5 mei die het oogmerk hebben vernieuwingen
in gang te zetten en het fonds honoreert bijzondere projecten, bijvoorbeeld in het kader van lustrumjaren. De bijdragen
van het fonds zijn niet bedoeld voor de reguliere taken van liet Nationaal Comité; die worden gefinancierd door de
Rijksoverheid. In de afgelopen 19 jaar zijn met de bijdragen van het Nationaal Fonds fientallen bijzondere projecten
gerealiseerd.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het voornaamste financiële risico waarmee het Nationaal Fonds wordt geconfronteerd behelst het niet meer beschikbaar
komen van bijdragen door bedrijven, waardoor er geen middelen beschikbaar zijn om projecten van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei te ondersteunen. Om de gevolgen van dit risico te beperken hanteert het bestuur als beleid dat het
totaal van de aanwezige reserve minimaal drie maal de jaarlijkse verplichting bedraagt (aangegane
betalingsverplichtingen nimmer meer zullen bedragen dan het totaal van de aanwezige reserve).
Als gevolg van het grote belang dat wordt gehecht aan integriteit en helangenverstrengeling heefi het fonds in 2015 de
bestuurlijke relatie laten onderzoeken tussen het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Nationaal Fonds 4 en 5 mei, welke
verwoord is via artikel 4 lid 1 van de statuten.
Geconcludeerd werd dal noch de xvet- en regelgeving die er is met betrekking tot de Algemeen Nut Beogende
Instellingen, noch de bepalingen van het burgerlijk wetboek ten aanzien van stichtingen aanleiding geven tot het
signaleren van onbehoorlijke belangenverstrengeling die de naam en goede eer van beide stichtingen zou schaden. De
Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei is als steunstichting in het leven geroepen door de Stichting Nationaal Comité 4
en 5 mei, waarbij die innige belangenverstrengeling juist is beoogd. Wat betreft dit aspect is de integnteitsvraag dus ook
niet aan de orde.

Doelrealisatie
Bedrijven 2019
Werving bedrijven
In het boekjaar 2019 hebben zesendertig bedrijven positief gereageerd op het verzoek van het Nationaal Fonds om een
bijdrage te leveren. De totale bijdrage van deze bedrijven bedroeg in dit jaar €231.500.
Pagina 3 van 18

Naast de financiële bijdrage richt de werving zich op maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven bij de actuele
thema’s vrijheid en democratie. Hiertoe heefi het Nationaal Fonds in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5
mei een infonnatiebijeenkomst georganiseerd op 4 maart 2019. Hierbij stonden met name de mogelijkheden tot
samenwerking bi] de lustrumactiviteiten rondom 75 jaar vrijheid centraal. Gezien de diversiteit aan activiteiten, alsook
de diversiteil van de geïnteresseerde bedrijven, is maatwerk qua samenwerking essentieel gebleken.
Enkele voorbeelden van concrete resultaten zijn:
diverse bedrijven ontwikicelen gerelateerde producten, waarbij een percentage van de opbrengst gedoneerd
wordt aan het Nationaal Fonds of een deel van de producten om niet aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt
aangeboden;
• in ieder geval één bedrijf heel zijn personeel verzocht om een donatie te doen aan het Nationaal Fonds i.p.v.
het aannemen van een kerstpakket in 2019;
• diverse bedrijven hebben de vrjheidspins besteld om hun personeel te laten dragen tijdens de maand van de
vrijheid in 2020;
• diverse bedrijven en bi-ancheorganisaties hebben aangegeven aan de campagne-uitingen van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei mee te doen tijdens de maand van de vrijheid en/of ruchtbaarheid aan hel jubileum te geven
in hun ledenmagazines:
• diverse bedrijven gaan op 5 mei 2020 een vrijheidsmaaltjd organiseren voor hun stakeholders:
• diverse bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, wensen een inhoudelijke bijdrage te
leveren aan de slotviering van het lustrum; 75 jaar Verenigde Naties op 24 oktober 2020. Op deze wijze willen
ze aangeven dat de Sustainable Development Goals van cle Verenigde Naties met alleen door overheden kunnen
worden behaald, maar dat het bedrijfsleven daar ook een essentiële rol in speelt.
Diverse bedrijven hebben daarnaast een ccrnnalige (aanvullende) financiële bijdrage t.b.v. de lustrumactiviteiten van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei gedoneerd.
Deelneniencle bedrijven in 2019
AEGON NV.
Amcrborgh Nederland BV.
Andus Group BV.
Bank Nederlandse Gemeenten
CBRE BV.
Damen Shipvards Group
Deloitte BV.
Detailresult Groep NV.
Dura Venneer Groep
Ernst & Young Accountants LLP
Familie Tax
Freshflelds Bruckhaus Deringer LLP
FrieslandCarnpina
Heineken International BV.
Houthoff Bunima
ING Bank NV.
KLM NV.
Koninklijke SAM Groep NV.
Koninklijke Begeer BV.
Koninklijke DSM NV.
Koninklijke Nederlandse Munt
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Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Loyens & Loeif NV.
Nationale Nederlanden
Nederlandse Spoorwegen NV.
NIBC Bank NV.
NWB Bank (v/h Nederlandse Waterschapsbank N.V.)
Ordina NV.
PricewaterhouseCoopers BV.
Rabobank Nederland
RAI Amsterdam BV.
Siemens Nederland NV.
Van den Tweel Groep BV.
Walvis Services B.V.
Wereldhave Management Holding BV.
Eén bedrijf wenst niet genoemd te worden en is daarom niet in bovenstaand overzicht vermeld.

Bijdragen aan projecten
Het Nationaal Fonds heeft in 2018 een meerjarige bijdrage van €550.000 verstrekt aan het Nationaal Comité voor
het Lustrumproject 75 jaar vrijheid. Deze bijdrage is voor de periode 2018 tot en met 2020. In 2019 heeft het
fonds geen andere bijdragen toegekend.
Lustruniproject 75 jaar vrijheid

In 2019-2020 viert Nederland dat het 75 jaar geleden bevrijd is en dat we sindsdien in vrijheid leven.. Het
Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert samen met partners in aanvulling op 4 en 5 mei een programma
bestaande uit zes extra activiteiten tussen augustus 2019 en oktober 2020.
—

—

De activiteiten volgen de chronologie van de bevrijding van Nederland: van zuid naar noord naar Nederlands
Indië. Met de projecten richt het Nationaal Comité zich op persoonlijke verhalen, waarbij lokaal dichtbij
mensen centraal staat.
—

—

31 augustus 2019 Start viering 75 jaar vrijheid. 75 jaar na de Slag om de Schelde in Zeeland en West
Brabant is op de kades van Terneuzen en op het water van de Westerschelde stilgestaan bij de bevrijding van
Zuid-Nederland. In Terneuzen vond een eendaags festival plaats waarin de geschiedenis van de Slag om de
Schelde en dc bevrijding van Zuid-Nederland samen gingen met muziek en optredens. De NOS heeft in een
anderhalf uur durende uitzending verslag gedaan van de viering. De viering is bijgewoond door het Nederlandse
en Belgische koningspaar en regeringsvertegenwoordigers van de toenmalig geallieerde landen die betrokken
waren bij de bevrijding van Nederland. Het Nationaal Comité heeft dit evenement georganiseerd met onder
andere de provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen. De tv-uitzending is bekeken door 429.000 kijkers.
-

-

-

16, 22 januari tot en met 2februai-i 2020- Levenslicht. Op 27januari 1945 werd vernietigingskamp

Auschwitz bevrijd. In samenwerking met gemeenten wil het Nationaal Comité in 2020 in iedere gemeente
stilstaan bij de Holocaustslachtoffers uit die gemeente. In opdracht van het Nationaal Comité ontwierp Studio
Roosegaarde in 2019 een tijdelijk monument LEVENSLICHT dat rondom 27januari2020 geplaatst wordt in
gemeenten waar voor de oorlog Joden, Roma en Sinti woonden. Er hebben zich ruim 170 gemeenten zich
aangemeld voor deelname.
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4 april 5 mei 2020- Maand van de vrijheid. Op 4 april 2020 start de Maand van de vrijheid in Tubbergen.
Van daaruit vertrekken 12 Vrijheid-expressen naar alle provincies voor een tournee langs onder meer scholen,
stadspleinen, buurthuizen en bibliotheken. De Vrijheid-express (bus) fungeert als ontmoetingsplaats,
expositieruimte en evenementenplatform. In iedere bus zijn een tentoonstelling en educatief materiaal voor
verschillende doelgroepen om het gesprek over oorlog en vrijheid opgang te brengen. In 2019 heeft in de maand
voorafgaand aan 4 en 5 mei een pilot-Vrijheid-express door Nederland gereden. De ervaringen op het gebied van
publieksbereik, routing en programmering vonnen een waardevolle basis voor de tournee in 2020. Vanuit elke
provincie is een coördinator aangesteld voor een regio specifieke prograni.mering en organisatie.
-

-

5 mei 2020- Vrijheidsmaaltijden. Het Nationaal Comité mei wilde Vrijheidsmaaltijden in de jaren 2019 en
2020 in heel Nederland introduceren als nieuwe 5 mei-traditie. Het doel is dat in elke Nederlandse gemeente
vanaf 2020 meerdere Vrijheidsrnaaltijden worden gcorganiseerd. De Vrijheidsmaaltijd is een laagdrempelige
activiteit; een bijzondere ontmoeting aan de eettafel waarbij de bezoekers spreken over wat vrijheid voor hen
betekent. Het Nationaal Comité biedt organisatoren inhoudelijke ondersteuning en middelen voor aankleding van
de Vrijheidsmaaltijd. In 2019 zijn er buiten Amsterdam ongeveer zestig Vrijheidsmaaltijden geweest en rond
de 10.000 bezoekers. Het aantal gasten was hoger dan verwacht en uit evaluatie bleek veel enthousiasme en
waardering voor begeleiding vanuit het Nationaal Comité. Voor 2020 is de ambitie: 1000 maaltijden en minstens
50.000 gasten.
-

—

—

15 augustus2020- 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Dc Tweede
Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië en daarmee in het gehele koninkrijk op 15 augustus 1945. Om deze
dag extra onder de aandacht te brengen, organiseert het Nationaal Comité samen met partners een evenement in
aansluiting op de Indië-herdenking. In 2019 is gewerkt aan de voorbereiding voor het evenement. Samen met de
partners Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 en het Indisch Heriimeringscentrum is gekozen voor
het maken van een Tv-programma. De basis voor dat programma programma van eisen, keuze voor locatie,
financiering en samenwerking met de mediapartner is in 2019 gelegd.
-

—

—

24 oktober 2020-75 jaar Verenigde Naties. Op 24 oktober 1945 werden de Verenigde Naties (VN)
opgericht. Het 75-jarig bestaan van de VN vormt het slotstuk van het lustrumjaar, met een open blik naar de
toekomst. Dit publieksfestival in Den Haag, waarin 75 verhalen over medemenselijkheid centraal staan, wordt
georganiseerd door projectleider 1-lumanity House, samen met Just Peaee, de gemeente Den Haag en UNICEF.
Het comité is projeetpartner en geen projectleider.
-

Educatieve pro/ecten
Zowel het Denkboek voor het basisonderwijs als 4Free niagazine voor het MBO staan in 2020 in het teken van
(75 jaar) vrijheid. Daarnaast ontwikkelt het Nationaal Comité in samenwerking met Noordhoff Uitgevers de
Bosatlas van cle TLeede Wereldoorlog. De atlas is gereed in de laatste week van maart en wordt dan verzonden
naar alle VO-locaties in Nederland.

Financieel beleid
Gehanteerde fondsenwervingsmethode
Jaarlijks wordt aan bedrijven die in het voorafgaande jaar een bijdrage hebben geleverd aan het Nationaal Fonds
gevraagd om hun bijdrage voor het komende jaar te continueren. Bestuursleden zetten zich actief in om nieuwe
bedrijven te benaderen om een bijdrage te leveren aan het Nationaal Fonds. Het Nationaal Fonds wordt hierin
ondersteund door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
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Kengetallen
Werkelijk
2019
Bestedingen aan doelstelling / Totale lasten *1
Kosten beheer en administratie / Totale lasten *2
Wervingskosten / Totale lasten *3
Wen’ingskosten / Totale baten *4
*1
2
*3
*4

Verhouding
Verhouding
Verhouding
Verhouding

tussen
tussen
tussen
tussen

de
de
de
de

Begroor
2019

0,0%
83,2%
16,8%

0,0%
L00,0%
0,0%
0,0%

Werkelijk
20/8
99,0%
1,0%

0,0%
0,0%

totale bestedingen aan doelstelling en de totale lasten.
kosten van beheer en administratie en de totale lasten.
wervingskosten en de totale lasten.
wervingskosten en de totale baten.

Omdat in het jaar 2018 een meeijarige bijdrage voor de periode 2018 tot en met 2020 is toegekend, zijn voor beide
jaren daarna geen bijdragen aan projecten begroot. Hierdoor komt het percentage bestedingen aan doelstelling op 0 %
uit en stijgt het percentage van de kosten voor beheer/administratie en werving naar totaal 100%.

Beleid ten aanzien van de functie en de omvang van de reserves en fondsen
Besteninzingsfonds :1dopteer een Monzn;zent
Dit betreft de schenking van de in 200$ opgeheven Stichting Februari 1941. De gelden dienen te worden besteed in het
kader van Adopteer een Monument lof daaraan gerelateerde projecten.
De oorspronkelijke schenking bedroeg €377.417. Per ultimo 2019 bedraagt het bestemmingsfonds € 108.995.
Overige reserves
Per ultimo 2019 bedragen de overige reserves €441.803. Het Nationaal Fonds streeft naar het aanhouden van een
reserve van circa €500.000 zodat een bijdrage van gemiddeld € 150.000 aan projecten gedurende drie jaar is
gewaarborgd. Door de toezegging in 201$ van €550.000 aan het Lustrumproiect 75 jaar vrijheid waren de overige
reserves ruim onder het gewenste niveau gedaald. Om deze weer op peil te krijgen zijn voor dejaren 2019 en 2020 geen
andere toezeggingen opgenomen. De verwachting ts dat de overtge reserves per ultimo 2020 weer op het gewenste
niveau zijn.

ANBI-status
Het Nationaal Fonds heeft sinds 200$ de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wordt sinds 2012
aangemerkt als een culturele ANBI.

In fbrin atje over governance
De leden van het bestuur hebben op persoonlijke titel zitting in het bestuur van het Nationaal Fonds
4 en 5 mei. Zij worden benoemd voor een periode van vierjaar en zijn herbenoembaar. In 2019 zijn geen leden
afgetreden. In de bestuursvergadering van 2$ oktober 2019 heeft het bestuur ingestemd met de uitbreiding van het
bestuur met mevrouw Rintel en de heer Mesman.
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Bestuur
dhr. drs. DR. Hooft Graaf]and, voorzitter
mw. P.W. Kruseman, vicel’oorzitter
dhr. nu’. J.C.G.M. Bakker, penningmeester (q.q., penningmeester Nationaal Comité 4 en 5 ;mieij
dhr. J. van Kooten, secretaris (qq.. directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei)
dhr. drs. D. Anbeek
diw. I-1.FI.J. Dijkhuizen
dhr. R. Mesman
mw. mr. M.J. Oudeman MBA
mw. M.E.F. Rintel
dhr. drs. EM. Robbe
i-nw. GA. Verbeet, (q.q., voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei)

dhr. ir. A.R. Wynaendts
mv. mr. S .M. Zij derveld
Vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben voorzitter, penn[n2meester en directeur qLialitate qua zitting in het

bestuur. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Gemaakte reiskosten kunnen wel
worden vergoed.
Informatie over communicatie met belanghebbenden
Het Nationaal Fonds communiceert periodiek en op directe wijze met deelnemende bedrijven en eventuele nieuwe
deelnemende bedriiven. Het Nationaal Fonds beschikt niet over een eigen website. Communicatie via internet verloopt

via de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei (www.4en5mei.nl).
In de najaarseditie 2019 van het NC Magazine is een tweepagina groot artikel verschenen met als titel: “75 jaar vrijheid
gaat ons allemaal aan, ook het bedrijfsleven”, Het artikel ging in op de maatschappelijke bijdragen en initiatieven van
het Nederlandse bedrijfsleven in het kader van 75 jaar vrijheid. Enkele voorbeelden werden gegeven door middel van
mini-interviews met de betrokken partijen. Daarnaast werd een oproep gedaan om in de maand van de vrijheid (4 april
tot en met 5 mei 2020) zoveel mogelijk bedrijven aan te laten haken bij de publiekscampagne van het Nationaal Comité.
Vooruitzichten

2020

Het afgelopen jaar hebben zesendertig bedrijxen een financiële bijdrage geleverd. Een aantal bedrijven participeert in
het fonds voor een reeks van jaren. Bedrijven die in 2019 een bijdrage hebben geleverd worden in 2020 verzocht hun
deelname te continueren, Daarnaast worden ook nieuwe bedrijven benaderd. Er wordt hierbij aandacht besteed aan het
betrekken van Nederlandse bedrijven hij de doelstellingen van het fonds.
Naast de financiële bijdrage richt de werving zLch op maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven bij de actuele
thema’s vrijheid en democratie. De iii 2019 gelegde en uitgebouwde contacten hebben geleid tot bijzondere initiatieven
en samenwerkingen. Deze zulleti zeker in het lustrumjaar 2020 tot uiting komen.

Begroting 2020
Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering stelt het Bestuur van het Nationaal Fonds eenjaarbegroting op. In de
vergadering van 28 oktober 2019 heeft het bestuurde begroting voor het jaar 2020 vastgesteld. De begroting is
gebaseerd op de doelstelling en het meerjarige beleidsplan van het Nationaal Fonds.
De doelstelling en de hoofdlijnen van het beleidsplan zijn te raadplegen op https://www.4en5rnei.nl/over-het-

cornite/financiers/nationaalforicls4en5rnei.
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De begroting voor 2020 is als volgt te specificeren:
Begroting
2020

e
Baten:
Bijdrage bedrijven
Totaal baten
Lasten:
Bijdrage aan projecten Nationaal Comité:
Lustrumproject 75 jaar vrijheid
Bijdrage aan Adopteer een Monument:
Algemene kosten
Totaal lasten

190.000
190.000

-

-

-

6.000
6.000

Saldo

184.000

Het saldo ii’ordt (t/S volgt verdeeld:
Ten gunste van Overige reserves

184.000

In 2018 heeft het bestuur een bijdrage toegekend aan het Nationaal Comité ten behoeve van het Lustrumproject 75 jaar
vrijheid voor dejaren 2018 tot en met 2020 voor een totaal bedrag van €550.000. De totale bijdrage is vanwege
verslaggevingsregels geheel in de jaarrekening 2018 verantwoord.
Door de toezegging aan het Nationaal Comité zijnde Overige reserves onder het gewenste niveau gedaald. In 2019 zijn
geen toezeggingen aan projecten gedaan. Ook voor het jaar 2020 zijn in beginsel geen toezeggingen begroot, waardoor
de reserves naar verwachting weer op het gewenste niveau komen.

Amsterdam, 6 maart 2020
Het Bestuur
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Jaa rreke n ing
Balans per 31 december 2019
(na resu/taatsveideling)
Toelichting

2018
€

2019
€

ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren

1
1.1

10.000

10000

Liquide middelen

2

705026

674497

715.026

684.497

108995
441.803

109.199
215.882

550.798

325.081

Totaal

PASSIVA
Reserves en fondsen
Bestemmingsfonds Adopteer
Overige reserves

3
3.1
3.2

Langlopende schulden

4

Kortlopende schulden

5

Totaal

-

150.000

164.228

209.416

715.026

684.497
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Staat van baten en lasten
Toelichting

Batei
Bijdrage bedrijven
Dotering voorziening
Vrijval voorziening
Som van de baten

7
8
8

Werkelijk
2019
€

231.500
-

5.000
236.500

Besteed aan doelstelling
9
Bijdrage aan projecten Nationaal Comité 4 en 5 mei:
Lustrum project 75 jaar ;Tijheid
Overige projecten
-

Begroot
2019
€

Werkelijk
2618
€

150.000
-

-

-

150.000

194.500

-

-

-

-

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten
T.I.v. Bestemmingsfonds Adopteer’
T.g.v. / t.Lv. Overige reserves

10
11

12

3.1
3.2

1.709
8.466
10.175
226.325
-608
225.717

-204
225.921
225.717
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550.000

-

-

Weningskosten
Kosten van beheer en administratie
Som van de lasten

199.500
-5.000

550.000

-

-

4.500
4.500

5.604
555.604

145.500

-361.104
-535
-361.639

-

145.500

-85
-361.554
-361.639

Kasstroomoverzicht
Toelichting

Liquide middelen per 1 januari
Baten uit fondsenwerving
Besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Kosten beheer & adminitratie
Kasstroorn uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kassiroorn uit financieringsactiviteiten

7
9
10
II

2018
€

2019
€
674.497

874.339

236.500
-198.214

184.500
-378.475

-1.709

-5.440

-5.362

31.137

-199.337

—

12

Eindsa Ido liquide middelen
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-

—

-608

-505

705.026

674.497

Toe licht ing
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Nationaal Fonds 4 en 5mei, statutair gevestigd aan de Nieuwe Prinsengracht 89, 1018
VR te Amsterdam. zijn in de statuten omschreven als:
Het werven en beheren van fondsen ten behoeve van de jaarlijkse herdenking en viering van de bevrijding en het
daartoe ter beschikking stellen van gelden aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam:
Het actief betrekken van bedrijven in Nederland bij voormelde actïviteiten.
-

-

Het Nationaal Fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34144666, RSIN 809585169.
Het Nationaal Fonds heeft sinds 2008 de AMBT status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wordt sinds 2012
aangemerkt als een cultureLe ANBI.
Grondslagen voor waardering en rcsultaatshepaling
Wet en regelgeving
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C2 (RIK C2) en gaat uit van de
continuïteit van de Stichting.
Tenzij anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Dein de jaarrekening
opgenomen bedragen luiden, voor zover niet anders vermeld, in hele Euro’s,
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatsbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Begroting
De begroting is opgesteld op dezelfde grondslagen van resultaaishepaling als de realisatie.
Balansposten
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor
oninhaarheid.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting,
Langlopende schtilden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden worden als langlopend verantwoord voor
zover de verwachte datum van betaling van deze schulden meer dan 12 maanden na halansdatum zal liggen.
Kortlopende schtilden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden worden als kortlopend verantwoord voor
zover de verwachte datum van betaling van deze schulden minder dan 12 maanden na balansdatum zal liggen.
Staat van baten en lasten
Bestedingen aan doelstellingen worden voor de totale toezegging ineens ten laste van de staat van halen en lasten
gebracht.
Kosten van beheer en administratie Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waar deze betrekking op hebben,
uitgaande van de historische waarde.
Financiële baten en lasten worden verantwoord in het jaar waar deze betrekking op hebben.
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De Stichting heefi geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen voor hun functie geen vergoeding, anders
dan een vergoeding voor gemaakte kosten.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroornoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

2019
€
1

2018
€

Vorderingen

1 1 Debitcurcn
Dotering aan voorziening

10.000

15.000
-5.000

10.000

10.000

De Post debiteuren heeft betrekking een bijdrage 2019 die op balansdatum nog niet is ontvangen. Deze vordering is in
anLiari 2020 voldaan.
In 2018 is een voorziening getroffen voor één vordering waarvan op balansdatum onzeker was of deze zou worden
voldaan. In 2019 is deze betaald, waarmee de voorziening is vrijgevallen.

2019
€
2

2018
€

Liquide middelen
ABN-AMRO
ING
ABN-AMRO Ondernemersdeposito
ING Spaarrekening

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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325.518
42.416
114.790
222.302

65.894
271.511
114.790
222.302

705.026

674.497

2019
€
3

2018
€

Reserves en fondsen

3.1 Bestemmingsfonds Adopteer per 1 januari
Toegerekend saldo boekjaar
Toegerekend saldo financiële baten en lasten
Bestemmingsfonds ‘Adopteer per 31 december

3.2 Overige reserves per 1 januari
Toegerekend saldo boekjaar
Toegerekend saldo financiële baten en lasten
Overige reserves per 31 december

109.199

109.284

-204

-85

108.995

109.199

215.882
226.325
-404

577.436
-361.104
-450

441.803

215.882

Het Bestemmingsfonds ‘Adopteer’ is overgedragen door de Stichting Februari 1941 en wordt door het Nationaal Fonds
beheerd. Onttrekkingen uit dit fonds zijn uitsluitend toegestaan voor het project ‘Adopteer een Monument’. Behoudens
toegerekende rcnte/bankkosten zijn er geen toevoegingen of onttrekkingen aan dit fonds in het verslagjaar.
Het Nationaal Fonds streeft naar het aanhouden van Overige reserves van circa € 500.000 zodat een bijdrage van
gemiddeld € 150.000 aan projecten gedurende drie jaar is gewaarborgd. Door de toezegging in 2018 van € 550.000 aan
het Lustrumproject 75 jaar vrijheid is de hoogte van de overige reserves onder het gewenste niveau gedaald. Over de
jaren dejaren 2019 en 2020 zijn geen toezeggingen aan projecten gedaan, waardoor naar verwachting de overige
reserves per ultimo 2020 weer op het gewenste peil zijn.
Het saldo financiële baten en lasten wordt aan dc betreffende reserve toegerekend naar rato van het aandeel van de
betreffende reserve in het totaal van de reserves en fondsen aan het begin van het verslagjaar.
2019
€
4

2018
€

Langlopende schulden
Nog te betalen bijdrage Lustrumproject 75 jaar vrijheid

150.000
150.000

De bijdrage aan het Lustrumproject 75 jaar vrijheid is in zijn geheel toegezegd in 2018 en heeft betrekking op de jaren
2018 tot en met 2020. De langlopende schuld van € 150.000 betreft de termijn over 2020. Per eind 2019 is dit een
kortlopende schuld geworden en is dienovereenkomstig verantwoord.
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2019

€
5

2018
€

Kortlopende schulden
Nog te betalen bijdrage Lustrumproject 75 jaar vrijheid
Rekening-Courant Nationaal Comité 4 en 5 mei
Te betalen accountantskosien

150.000
7.149
7.079

200.000
5.363
4.053

164.228

209.416

De per ultimo 2018 nog te betalen bijdrage Lustrurnproject 75 jaar vrijheid is in 2019 voldaan. De per ultinto 2019
openstaande Post van € 150.000 betreft de laatste tennijn. Deze wordt in 2020 voldaan.
liet rekening-courant saldo zal in 2020 worden afgerekend met het Nationaal Comité.
De te betalen accountaniskosten betreffende kosten van de controle van de jaarrekening 2019. Deze worden in 2020
voldaan.

6

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het Nationaal Fonds kent 01) balansdaturn geen verplichtingen welke niet in de balans per 31 december 2019 zijn
opgenomen.

7

Bijdrage bediijven

In 2019 zijn er van in totaal 36 (jaar 2018: 34) bedrijven een toezegging ontvangen voor het doen van een bijdrage.
8

Dotering en ‘rijvaI voorziening

De in 2018 opgenomen voorziening is in 2019 vrijgevallen omdat desbetreffende vordering is voldaan.
9

Besteed aan doelstelhag

1n2018 is eenmeetjarige bijdrageverleend voor het Lustrumproject 75 jaarvrijheid. 1n2019 zijn geen projecten
toegekend.
10 Wervingskosten
Dit betreffen kosten van de infonnatiebijeenkomst van 4maart 2019 in het kader van de werving van nieuwe bedrijven.
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11 Kosten van beheer en administratie
De kosten van Beheer en administratie bestaan voornamelijk uit kosten van de accountant voor de controle van de
jaarrekening.
De ondersteuning bij het relatiebeheer, de administratie en het secretariaat worden verzorgd door het Nationaal Comité
4 en 5 mei, die hiervoor geen kosten in rekening brengt.

12 Saldo financiële baten en lasten
Dit betreft de renteopbrengsten en de financieringslasten over de liquide middelen die het Nationaal Fonds aanhoud.
Gebeurtenissen na h&ansdatum
Het Nationaal Fonds heeft in de vergadering van 6 maart 2020 een bijdrage toegekend aan het Nationaal Comité
van €65.340 voor het project Levenslicht. Deze bijdrage wordt in de jaarrekening 2020 verantwoord.

Amsterdam, 6 maart 2020

Het bestuur
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei te Amsterdam

A. Verklaring over dein het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Nationaal Fonds 4 en 5mei te
Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft dein dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Nationaal Fonds 4 en 5mei per 31 december 2019 en van het resultaat
over 2019 in overeenstemming met dein Nederland geldende RJ-Richtiijn 02
Kleine fondsenwervende organisaties.

O,ane Nassoulson
075 ,5.1

Poslbus

De
1.
Z
3.

jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2019;
de staat van balen en tasten over 2019: en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Wol

SA

Amsteidam
33028

Amsterdam

Telefoon ozo 571

23

45

E mail into3dj,os

nI

www dubus. rit
Kr Kinare nier 313/4365

De basis voor ons oordeel
Wi1 hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden va.len. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening.
Wj zijn onafhankelijk van Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkieid va° accountants bij assurance
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafharikelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA)
Wi1 vinden dat de door ons verkregen controle-intormatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.

B, Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere intormatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie. die bestaat uit het bestuursverslag
Op grond van onderstaande werkzaamheden zn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële aijkinqen
bevat.
Dutore & Go Regrsteiaceounlanrs is een maalsclsac eer’ oraktksairnoossciiapperi Do alla zpersciils’r de aan ons karrioor woiden ,erslre’a zi1n onze
algemene eooreaarden van loeoassrny Deze voor.saarden, waarvan de lesel ie opgencenen op de wesaile eerw dubois cl. te’ allen eern asnspraeelijkhe,dsbaperki.,g
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informabe materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in
overeenstemming met RJ-Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende Ei-Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties. In
dit Kader is het besluur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing de het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zoncer afwijkingen van materieel beang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het onmaken van de jaarrekenng moet het bestuur afwegen of de Organisatie in staat is om haa
werkzaamheden in continuiteit voort te zetten Op grond van genoemd versiaggevingsstelsel moet het
bestuurde jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling. tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de organisatie te Uqulderen of de actMteiten te beëindigen, of als beëindiging het
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuiteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor hel
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn mateneel indien redetijkerwijs kan
worden vernacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De rnateriatiteit beïnvloedt de aard.
timing en omvang van onze controtewerkzaamheden en de evatuatie van het effect van onderkende
aNv.jkngen op ons oordeel.
Wij hebben deze accontantscontroIe professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
orofessionele oordeetsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse oontrolestandaarden.
ethische voorschriften en de ona’hankeiijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:
•
het identificeren en inschatten van de riscos dat de jaarrekening afwkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reache op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en he verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bj fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
gro:er dan hij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettetijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing:
•
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de oontrole met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
organisatie;
•
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schatlingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
•
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is,
tevens hel op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Organisatie haar activiteiten in
continuiteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen
is Lot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
•
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toetichtingen,
•
het evalueren of de jaarrekening een getrou’.v beeld geeft van de ondediggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestjur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen. waaronder eventuele
significa.nte tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 6 maart 2020

Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door:
G. Jisser RA
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