Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein

Activiteitenverslag 2017

Stichting Comité 4 mei is opgericht in 2007. In 2016 zijn de statuten van deze stichting
gewijzigd in Stichting Comité 4 en 5 Mei Nieuwegein. De begroting voor 2017 en het daaraan
gekoppelde activiteitenplan bestrijkt drie onderdelen, te weten:
A. Algemeen bestuur
B. Herdenking 4 mei
C. Viering 5 mei
Voor het verslag van de gesubsidieerde activiteiten wordt gebruik gemaakt van dezelfde
indeling.
A. Algemeen bestuur. Het besturen van de stichting en het voorbereiden van de
activiteiten strekken zich over een heel jaar uit. Hieraan zijn niet alleen de normale
kantoorkosten, maar ook de kosten voor excursie en ontmoeting, netwerken en reisen verblijfskosten opgenomen. Bij elkaar zijn de bestuurskosten voor 2017 begroot
op € 1.465,- Deze kosten zijn/worden door vrijwilligers gefinancierd.
B. Herdenking 4 mei. De herdenking bestaat jaarlijks uit een min of meer vast
programma dat startte op 4 mei 2017 om 19.00 uur in de Nicolaaskerk in
Nieuwegein. Hiervoor werden het bestuur van de gemeente, vrienden en sponsors
van de stichting en alle andere belangstellenden uitgenodigd. Ook dit jaar werd deze
bijeenkomst goed bezocht door circa 300 bezoekers en vrijwilligers. Het programma
in de kerk bestond uit diverse uitingen, zoals voordrachten van Kevin van Leeuwen,
dr. Remco Spithoven en Kelsey Sybesma en muziek van muziekvereniging de
Batenbouwers en Flutes Connected, die bijdroegen aan herdenking en verdieping.
Na de bijeenkomst in de kerk volgde onder muzikale begeleiding van de
Batenbouwers de tocht van de kerk naar het monument in Jutphaas waar de
kranslegging door verschillende organisaties plaatsvond. De kranslegging werd
voorafgegaan door een toespraak van burgemeester van Nieuwegein Frans Backhuijs
en declamatie van Yen-vi Nguyen. Ook dit jaar werd deze bijeenkomst goed bezocht
door circa 500 bezoekers en vrijwilligers.
Het comité werd ondersteund door 4 MaS-ers van het Oosterlicht College, door
scouts van de beide scoutingverenigingen in Nieuwegein, door mensen van het Rode
Kruis, verkeersregelaars en vrijwilligers van Geinlicht.
Het programma in de kerk en de bijeenkomst bij het monument gaven stof tot
nadenken over verleden en het heden, nadenken over degenen die hun leven
hebben gegeven om anderen in vrijheid te kunnen laten leven.
Na de plechtigheid was er gelegenheid tot het napraten en het drinken van een kopje
koffie in het Geinlicht bij het kerkgebouw aan de Nedereindseweg. Om 21.00 uur was
de plechtigheid afgelopen.
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Bij elkaar werden de kosten voor deze activiteit voor 2017 begroot op € 2.675,- Deze
kosten zijn door vrijwilligers, sponsors en gemeente Nieuwegein gefinancierd.
D. Viering 5 mei. De viering begon in de nacht van 5 mei toen door de hardlopers
van Atverni het vuur in Wageningen werd opgehaald om als “lopend vuurtje”
naar Nieuwegein te brengen. Zodra het vuur op het Stadsplein was aangekomen
ontstak Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein, de vlam en hield een
korte toespraak. Dit was het startsein voor het vieren van de vrijheid, deze keer
met gratis koffie en bevrijdingsgebak omlijst met muziek van de Batenbouwers. Er
zijn circa 200 bezoekers op de koffie met gebak geweest. De bevrijdingsgebakjes
zijn ook op andere plaatsen zoals “De Kom”, het politiebureau en Boels
uitgedeeld. De hulp van Mas-ers en Scouting werd ook dit jaar weer enorm
gewaardeerd.
NB. Aanvankelijk had het bestuur een ander plan voor ogen met sport en spel van
de diverse sportverenigingen in Nieuwegein op het Merweplein. De belangstelling
was echter niet voldoende zodat een paar weken voor 5 mei het programma
werd bijgesteld met hulp van gemeentebestuur en verschillende ambtelijke
afdelingen en de Tweede Verdieping.
NB. Bij elkaar werden de kosten voor deze viering in 2017 begroot op € 3.559,Deze kosten zijn door sponsors, vrijwilligers en gemeente Nieuwegein
gefinancierd.
In de draaiboeken en programma’s zijn de activiteiten van de stichting verder uitgewerkt en
verfijnd. Een doordacht programma voor beide dagen droeg bij aan de gemeenschappelijke
trots voor Nieuwegein. Dat geeft veerkracht en sociale verbinding. Iedereen kon meedoen
en mensen kunnen bij elkaar terecht. Zo geven de herdenking en viering kracht en dragen ze
bij aan de identiteit aan Nieuwegein.
Het totaal van de begroting 2017 (A,B en C) van de Stichting is € 7.699,Voor beide activiteiten op 4 en 5 mei werd bij het gemeentebestuur van Nieuwegein
subsidie aangevraagd. De aangevraagde subsidie voor 4 mei bedroeg € 1.525,- Voor de
viering op 5mei werd de aanvraag voor subsidie van € 2.409,- ingediend. Beide aanvragen
werden gehonoreerd.
Voor beide evenementen is de rekening opgesteld (zie bijlage 1 en 2)
De voorzitter:
De secretaris:
De penningmeester:
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Bijlage 1 Totaalrekening 4 mei 2017 bijeenkomst en herdenking bij het monument
Nr.

omschrijving
Herdenkingsbijeenkomst Nicolaaskerk
Sprekers
Geluidsinstallatie binnen
Muziek binnen
Muziek buiten ( De Batenbouwers)
Bloemen, kranslegging
Drukwerk, programmaboekjes
Koffie na afloop
Scouting
Stagiairs
Totaalrekening 4 mei 2017

begroot
500
200
300
300
650
500
150
50
25
2675

Ontvangen subsidie gemeente N’gein
voor 4 mei 2017

1525

In natura betaald
500
90
300
300
650
500
150
37,50
25
1775
777,50

verschil
110

12,50
122,50

Bijlage 2 Totaalrekening Bevrijdingsfeest 5 mei 2017 Stadsplein Nieuwegein
Nr.

omschrijving
Drukwerk 5 mei viering, brief
omwonenden
Lopend vuurtje, vervoer met bus
Vlam en vuurschaal
Onderhoud en afschrijving vuurschaal
Brandgel 2 liter
T-shirt 20 à 15
Broodje en drankje Atverni
Trap voor onsteken vlam (huur)
Sociaal moment: Koffie (250) en
gebak (750)
Koffiezetapparaat c.a. (huur)
Muzikale omlijsting (De Batenbouwers)
Geluidsinstallatie
Vlaggetjes kinderen
Ballonnen
Spanband
Vergunning
Scouting
Totaalrekening 5 mei 2017

begroot
150

In natura betaald
150

1000
70
40

1000

Ontvangen subsidie gemeente N’gein
voor 5 mei 2017

2409
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300
100
100
1000
300
300
100
49

50
3559

verschil

51,23

18,77

7,58
270
56,58

30

500

500

83,60
300

216,40

40

100

100

1390

53,70
-4,70
9,96
9,99
32,30
37,50
12,50
1412,44 756,56
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