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Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein

Beleidsplan

Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein
het beleid voor de komende 5 jaar vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de
bestuursvergadering van 08-03-2016, en voorgelegd aan het Comité van Aanbeveling.
Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden, en jaarlijks, indien nodig,
besproken worden in de bestuursvergadering en met het Comité van aanbeveling.
Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein streeft ernaar om de ANBI status te
ontvangen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen
een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel:
1. Het ( gedeeltelijk) organiseren van de Nationale Herdenking op vier mei binnen
de gemeente Nieuwegein, een en ander in afstemming met de gemeente
Nieuwegein en met inachtneming van de daarvoor door het Nationaal Comité
4 en 5 mei gegeven richtlijnen.
2. Het ( gedeeltelijk) organiseren van de Nationale Viering van vijf mei binnen
de gemeente Nieuwegein, een en ander in afstemming met de gemeente
Nieuwegein en met inachtneming van de daarvoor door het Nationaal Comité
4 en 5 mei gegeven richtlijnen.
3. De stichting beoogt het algemeen nut.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.
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3.
Uitgangspunt
Het memorandum, de tekst waarin is vastgelegd wie we herdenken op 4 mei, is bewust
algemeen geformuleerd. Dit, om alle (groepen) Nederlandse oorlogsslachtoffers in te
sluiten. Voor allen die achterbleven, is het persoonlijke verdriet om de doden immers
groot. Het memorandum is dan ook bedoeld om richting te geven.
De vorm en inhoud van de herdenking en viering zijn blijvend in ontwikkeling, om een zo
breed mogelijk draagvlak te realiseren. Ook het memorandum is sinds de oorlog een
aantal keer aangepast. Zowel door het Nationaal Comité, dat in 1987 is ingesteld, als
door voorgaande (particuliere) comités.
Memorandum: (bronvermelding website Nationaal Comité 4 en 5 Mei)
"Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers.
Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter
wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties."
Als Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein onderschrijven we de tekst die is opgesteld
in het memorandum. De jeugd en veteranen hebben daarin een bijzondere plek.
Maar de Nieuwegeinse 4 mei herdenking richt zich ook op oorlog en vredesvraagstukken
in het algemeen en de actualiteit.
Het comité laat in woord en daad zien dat discussies over vrede, veiligheid, oorlog en
geweld een plek verdient in de samenleving. Het is belangrijk over dit soort kwesties na
te denken en ons bewust te worden/zijn van de manier waarop we als mensen met
elkaar willen omgaan.
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4.
Waar willen we over 5 jaar staan:
• Onderzoek van mogelijkheid van herdenken op 15 augustus (overgave van Japan en
officiële beëindiging van de 2e WO), naast 4 en 5 mei.
• Vrijheidsfestival voor bovenbouwleerlingen van de basisschool zoals dat nu in
IJsselstein wordt georganiseerd.
• Het uitwerken van een Nieuwegeins Platform voor Veteranen, waarbij de nadruk ligt
op onderling contact en nul de lijn ondersteuning met mogelijkheid van verwijzen
naar het veteranenloket.
• Op 4 mei luiden van alle kerkklokken om 20.00 uur in de avond.
• Herdenken en vieren wijkgebonden (zoals dat georganiseerd gaat worden in het
Dorpshuis Vreeswijk).
• Demonstratie van een reenactment wat toegankelijk is voor alle basisscholen in
Nieuwegein.
• Het Inspiratieboek zou in het jaarplan van alle basisscholen een plaats moeten
hebben.
• Met 5 mei de vrijheid vieren met sport en muziek rond Merwestein volgens een
groeimodel.
• Op 5 mei het lopend vuurtje uitbreiden naar een grotere happening binnen
Nieuwegein, waarbij meerdere sportverenigingen zich kunnen aansluiten.
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5.
Te verrichten werkzaamheden van Stichting Comite 4 en 5 mei
Nieuwegein
• Organiseren van een herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Nicolaaskerk: verbinding
jeugd en oudere; met een afwisselend programma wat voor alle doelgroepen
toegankelijk is.
• Stille tocht van de Nicolaaskerk naar de Nedereindseweg, naar het Monument.
• 2 minuten stilte, zingen Wilhelmus, de kranslegging ook door genodigden en publiek
• Mogelijkheid van koffiedrinken voor belangstellenden en onderlinge ontmoeting.
• Bijwonen Requiem, door NAS en project koor.
• Lopend Vuurtje door Atverni, Het bevrijdingsvuur ophalen uit Wageningen.
• Ontsteken van de vlam.
• Sportieve activiteit in combinatie met muziek bij Merwestein.
• Veteranen : Uitnodigen voor activiteiten en opzetten van een onderling Nieuwegeins
Platform.
• Educatie aan scholieren m.b.v. inspiratieboek en een voordracht in de klassen , wat
resulteert in een tentoonstelling bij De Tweede Verdieping.
• Verbinding met de Historische kring Nieuwegein, delen van research en informatie.
• Betrokkenheid van Scouting Nieuwegein breed bij de herdenking en bij de viering.
• Bevorderen van de 2 minuten stilte in het openbare leven.
• Ouderen in het verzorgingshuis in de gelegenheid stellen om
naar de herdenkingsbijeenkomst te komen.
• Aanwezig zijn bij kleinschalige herdenkingen van de scholen
die een monument hebben geadopteerd.
• Ontwikkelen van een fietsroute als App in Android en iOS.
• Kleinschalig reenactment.
• ANBI-status voor Stichting Comité 4 en 5 Mei verkrijgen.
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6.
Financiën
Partners, sponsoren, Vrienden van.., Comité van aanbeveling
De Gemeente Nieuwegein is de gemeentelijke organisatie waarmee samenwerking is in
de organisatie van herdenken en vieren op 4 Mei en 5 Mei.
Wij vinden dat sponsoren van ons comité mogelijk een tegenprestatie kunnen
verwachten die een commerciële uitstraling hebben. Wel moet hierover gesproken
worden tijdens de bestuursvergadering. Het plaatsen van logo’s van sponsoren kan in
ieder geval op de website. Wij plaatsen sowieso van nieuwe sponsoren geen logo’s meer
op alle communicatiemiddelen die te maken hebben met de herdenking op 4 mei. Als we
wel ergens een logo plaatsen, bijvoorbeeld in het kader van 5 mei, dan streven we er
naar dat er tekstueel of visueel een verbinding wordt gemaakt met herdenken of vieren.
Het comité wil inwoners, organisaties en ondernemers aan zich binden om daarmee het
belang van herdenken en vieren breder uit te kunnen dragen en om meer (financiële)
middelen daarvoor te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar ook sponsoring
in natura.
Het Comité van aanbeveling is een aantal gerespecteerde burgers betrokken op
Nieuwegein die de Stichting een warm hart toedragen en die dat openlijk willen
verklaren en aanmoedigen.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 13 lid 5 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo als volgt
worden besteed.
Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel
batig saldo. Deze bestemming moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het
doel van de stichting. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen
nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
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7.
Strategie:
Kernwoorden zijn:
• Educatie (Voorlichting)
• Toekomst (Continuïteit)
• Groei (Samenwerking en Verbinden)

Bevolking algemeen
Het Comité wil de Inwoners van Nieuwegein op de hoogte stellen van haar activiteiten in
Nieuwegein. M.a.w.: wat, hoe, waar en waarom; wat is het belang van de
dodenherdenking. Dat doet ze door de nadruk te leggen op bijzondere onderdelen van
het programma, zoals een optreden van een bekende artiest of een creatieve activiteit
van jongeren.
Doel is ook om het jaarthema onder de aandacht te brengen van de bevolking.
Context: bij het brengen van de boodschap mogen we enige voorkennis veronderstellen.
‘4 Mei dodenherdenking’ is een redelijk ingeburgerd begrip. Wat vooral belangrijk is, is
te benadrukken waaróm deze herdenking nog steeds belangrijk is. Als comité hebben we
besloten dat de herdenking in Nieuwegein een eigentijds karakter mag hebben. Wat
betreft 5 mei is het onder onze inwoners nog niet algemeen bekend dat er dan ook
activiteiten zijn in Nieuwegein. Deze activiteiten zijn vooralsnog sport gerelateerd en de
relatie tussen sport en Bevrijdingsdag moet goed worden gecommuniceerd.

Jongeren
Het onderwerp moet voor hen relevant gemaakt worden – waarom zouden ze zich
moeten bezighouden met iets wat in het verleden gebeurde? Bij jongeren kunnen we
onze boodschap aan laten sluiten bij discussies over zinloos geweld, discriminatie en
veiligheid. Dit thema spreekt jongeren aan (denk aan allerlei incidenten op scholen,
ophef over wapenbezit bij jongeren, ect.) We kunnen ook aansluiten bij hun
persoonlijke beleving: misschien zijn er mensen in de familie actief in het leger of in de
vredesbeweging, of heeft de familie het een en ander
meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Concreet willen we dat doen door uitbreiding en borging van
het scholenproject en inzet van MAS’ers bij de activiteiten.
Het comité wil stimuleren dat de verschillende Nieuwegeinse
oorlogsmonumenten en oorlogsgraven geadopteerd worden
door basisscholen.
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8.
Veteranen
Veteranen nemen een bijzondere plek in als het gaat om discussies rond oorlog en
vrede. Zij verdienen ons aller respect en een speciale positie binnen de verschillende
activiteiten van het comité. We willen ons inzetten bij de organisatie van
contactmomenten en opvang van veteranen.

Ouderen
Ook de ouderen nemen een bijzondere plek in, zij zijn veelal van de generatie die de
Tweede Wereld oorlog nog hebben meegemaakt. We willen hen in de gelegenheid stellen
om indien mogelijk de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen.
Hiertoe overleggen we met het verzorgingshuis en met Zorgspectrum.

Nabestaanden
De nabestaanden en families zijn welkom bij de herdenking en bij het monument.
Nabestaanden worden in de gelegenheid gesteld om bloemen bij het monument te
leggen. De verhalen zijn door de Historische kring opgeschreven en gedocumenteerd.
Deze informatie is via onze website te vinden. Wanneer ons nieuwe verhalen ter ore
komen heeft het comité een signaleringsfunctie en verwijst graag door naar de
Historische kring.

Bijlagen:
•
•
•
•
•
•

Statuten
Huishoudelijk reglement
Communicatie en sponsorplan
Activiteitenplan
Jaarverslag 2015, met financiële begroting 2016 en financieel jaarverslag 2015
Inschrijving kamer van koophandel
De voorzitter: Hennie Monrooij

De secretaris: Marco Zwarts

De penningmeester: Jan van Dorp
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