Jaarverslag 2014 van de Stichting Comité 4 mei Nieuwegein

De samenstelling van het Comité
Het Comité 4 mei Nieuwegein bestond in het verslagjaar uit de leden:
1. Mvr. Hennie Monrooij (voorzitter)
2. Mvr. Etta Eleveld (penningmeester )
3. Dhr. Maarten Boender (vice voorzitter)
4. Dhr. Marco Zwarts (secretaris)
5. Dhr. Henk Kroeze
6. Dhr. Robert Schuurmans Stekhoven (tot september)
7. Dhr. Mark Meier
8. Dhr. Ad van Diete
9. Dhr. Carel Bloemsma (tot september)
10. Mvr. Renee Blom (vanaf oktober)

Aan het Comité 4 mei Nieuwegein is een Comité van Aanbeveling toegevoegd. De
leden hiervan waren:
1. Dhr. F. Backhuijs
2. Dhr J. Bernart
3. Dhr. F. Boonacker
4. Dhr. D. Duiker
5. Mw. B. de Keizer
6. Dhr. A. van Liempt
7. Mw. J.M.B. van der Plaat
8. Dhr. R. de WiId
9. Dhr. H. van der Zanden
De vergaderingen en de organisatie
De activiteiten van het Comité omvatten een cyclische periode van oktober tot en met
mei. Het verslagjaar 2014 bestaat daarom uit de tweede helft van de voorbereidingen
van de dodenherdenking 2014 en de eerste helft van die van 2015. In 2014 is er acht
keer regulier vergaderd. Daarnaast is er nog een bijzondere vergadering met Comité
van Aanbeveling geweest.
De vergaderingen vonden plaats in een vergaderruimte meestal in ’t Heem
(Dorpsstraat) en soms in de Voorhof (Wiersdijk). Deze ruimten werden ons door de
Hervormde Gemeente Vreeswijk om niet ter beschikking gesteld.
Het verslagjaar 2014 verliep redelijk rustig. Alleen de wisselingen in de personele
bezetting vroeg wat extra energie .
De publiciteit werd naar tevredenheid uitgevoerd en ook mede dankzij de flyeraktie
werd er een mooi geldbedrag opgehaald om de onkosten te kunnen bekostigen. Het
‘Vrienden van’ bestand is nog groeiend en het blijft een punt van aandacht om daar
echt bindend mee naar buiten te treden.
Het is een uitgangspunt van het Comité idealiter zonder subsidies te werken. Met de
verkregen gelden konden uiteindelijk de kosten voor de herdenking 2014 volledig
gedekt worden.
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De leden van het Comité vormen het bestuur van de Stichting Comité 4 mei
Nieuwegein. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter,
de secretaris en de penningmeester. Ook dit jaar is het rooster van aftreden
geactualiseerd.
Contact met 5 mei Comité
Mark Meier is bij het 4 mei comité aangeschoven, om de 5 mei activiteiten, waar
mogelijk, op te pakken.
De voorbereidingen van de dodenherdenking 2014
De dodenherdenking in Nieuwegein bestaat al een aantal jaren uit drie onderdelen:
een herdenkingsbijeenkomst in de Nicolaaskerk voorafgaand aan de kranslegging bij
het oorlogsmonument aan de Nedereindseweg, de kranslegging zelf met een
toespraak van de burgemeester en ten slotte de stille tocht. Hierna is er gelegenheid
om het herdenkingsconcert van het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest bij te
wonen. Voor de organisatie van de plechtigheden bij het monument werd op
plezierige wijze afgestemd met de gemeente Nieuwegein. De gemeente draagt de
zorg over het onderhoud van het monument en de daarbij behorende beplanting.
Ook dit jaar was dat uitstekend verzorgd. Bij deze plechtigheid vervullen de harmonie
Cornelis Galesloot en de veteranen ieder jaar een belangrijke rol. Ook de
Scoutinggroepen, Jan van Hoof waren weer present. Met al deze instanties is
zorgvuldig vooroverleg geweest.
Wij hebben ook dit jaar geprobeerd gebruik te maken van maatschappelijke
stagiaires voor het rondbrengen van uitnodigingen. Dat ging helaas niet zonder
problemen. Komende keer zullen we het op een andere manier gaan doen.
De verzorgingshuizen organiseerden zelf de deelname, waarbij wij hebben gezorgd
voor de reservering van goede zitplaatsen, zowel in de kerk als bij het monument.
In de aanloop naar de herdenking hebben we contact gezocht met drie Basisscholen.
We hebben hen voorzien van een viertal verhalen van kind en oorlog en een
inspiratieboek met lesideeën. Ook is er een gastles gegeven. De scholen hebben
erover werkstukken gemaakt, die in de bibliotheek geëxposeerd werden.
Ten einde de voorbereidingen goed te kunnen organiseren werd een
activiteitenplanning gemaakt, die fasegewijs werd geactualiseerd. Voor de
herdenkingsbijeenkomst en de kranslegging werd gebruik gemaakt van het
gedetailleerde draaiboek. Deze documenten vormden de leidraad bij de
voorbereidende vergaderingen.
Het verloop van de dodenherdenking
Teruggezien kan worden op een goede en waardige dodenherdenking 2014. De
publiciteit was goed geregeld. De aandacht in de pers vooraf was goed. Er is vooraf
minstens zes keer iets gepubliceerd. Ook was er een korte nabeschouwing in de
krant.
Bij de bezinningsbijeenkomst was er een goede opkomst. De kerk was goed gevuld,
maar minder dan vorig jaar. Hennie gaf kundig leiding en alles verliep in goede orde.
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Op de bezinningsbijeenkomst sprak, Gerrit Keulen over de geschiedenis van de
Joden in de wijk Hoograven in Utrecht (Toen bij Jutphaas) en de oprichting van het
Jodenmonument. Anna Kuvshinov, een 7 jarige pianiste speelde prachtig tussen de
onderdelen door stukken van Bach, Tjaiskovsky, Bach en Saren. Er was een mooi
programmaboekje samengesteld met alle relevante informatie over de bijeenkomst
en wat daar op zou volgen.
Beide bijeenkomsten hadden een goede opkomst, waarschijnlijk meer dan vorige
jaren. Bij het monument waren veel kinderen. We hebben een aantal complimenten
gekregen. De stille tocht en de plechtigheid bij het monument verliepen stijlvol. Alleen
jammer dat de Stille tocht wat gehinderd werd door fietsers en een brommer die nog
even snel voorbij wilde. De burgemeester hield zijn toespraak waarin hij ieder opriep
om de vrijheid ook vandaag concreet vorm te geven en een gedicht van Ton de
Gruijter, “ik sta hier twee minuten stil” werd door een jeugdige voorgelezen. De
muzikale omlijsting door Corps Cornelis Galesloot was boven verwachting.
De kranslegging verliep ordelijk.
Na de plechtigheden kon in het ‘Geinlicht’ naast de Dorpskerk nog een kopje koffie
worden gebruikt, waar door een flinke groep mensen, waaronder enkele leden van
het Comité, op geanimeerde wijze gebruik van werd gemaakt.
Het herdenkingsconcert van het NAS met het projectkoor in de Barbarakerk trok als
ieder jaar weer veel belangstelling. Een kleine delegatie van het Comité was
aanwezig bij de uitvoering van het waardevolle concert.
Diversen
Henk Kroezen, lid van het 4 mei Comité, heeft van de gebeurtenissen op 4 mei vele
zeer fraaie foto’s gemaakt.
Met onze website konden we helaas niet zo goed uit de voeten. Het was lange tijd
niet goed inzetbaar. Via Facebook zijn we duidelijk op het internet aanwezig.
Mede dankzij de gerichte uitnodiging vanuit het Stadhuis, waren er dit jaar veel
veteranen aanwezig.
Vooruitblik
We zijn druk bezig met plannen voor het jubileumjaar 2015. We organiseren samen
met het Kunstenaarscentrum een Kunstconcours en een wandel/fietstocht via een
App. Ook hebben we hoog op het agenda staan de integratie van het 4 en het 5 mei
comité.
Aldus opgemaakt te Nieuwegein, 16 januari 2015,
vastgesteld in de vergadering van 10 februari 2015,
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Financieel verslag 2014
INKOMSTEN

UITGAVEN

Saldo per 1 jan
Rente
Sponsoren
St. Vrienden

TOTAAL

€
€
€
€

2.931,71
36,43
700,00
153,35

€

3.821,49

Huur piano voor herdenking
Drukken verhalenbundel
Bijeenkomst CVA
Flyers en Posters
Fakkelspeldjes
Flyers i.v.m. Fondsenwerving
Bestuurskosten
Representatie
Beursvloer
Bankkosten
Saldo

€ 350,00
€
17,00
€
40,85
€ 187,01
€
55,30
€ 225,06
€
34,05
€
15,35
€
30,25
€
91,69
€ 2.774,93
€ 3.821,49

4

