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1 Samenstelling Comité
Het Comité 4 mei Nieuwegein bestond in het verslagjaar uit de leden:
1. Mvr. Hennie Monrooij (voorzitter)
2. Mvr. Etta Eleveld (tot september 2015, penningmeester )
3. Dhr. Maarten Boender (tot juni 2015, vice voorzitter)
4. Dhr. Marco Zwarts (secretaris)
5. Dhr. Henk Kroezen
6. Dhr. Mark Meier
7. Dhr. Ad van Diete (tot maart 2015)
8. Mvr. Renée Blom (vanaf oktober 2014)
9. Dhr. Greg Geurtsen (vanaf februari 2015)
10. Mvr. Oriana van Tergouw (tot maart 2015)
11. Dhr. Tim Hagt (vanaf maart 2015)
12. Dhr. Jan van Dorp (vanaf september 2015, penningmeester)
Aan het Comité 4 mei Nieuwegein is een Comité van Aanbeveling toegevoegd. De
leden hiervan waren:
1. Dhr. F. Backhuijs
2. Dhr. J. Bernart (inmiddels gestopt)
3. Dhr. D. Duiker
4. Mw. B. de Keizer
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5.
6.
7.
8.
9.

Mw. A. Kop
Dhr. A. van Liempt
Mw. J.M.B. van der Plaat
Dhr. R. de WiId
Dhr. H. van der Zanden

De vergaderingen en de organisatie
De activiteiten van het Comité omvatten een cyclische periode van september tot en
met mei. Het verslagjaar 2015 bestaat daarom uit de tweede helft van de
voorbereidingen van de dodenherdenking 2015 en de eerste helft van die van 2016.
In 2015 werd er acht keer regulier vergaderd.
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.
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. Om allerlei redenen hebben we afscheid moeten nemen van een
aantal leden en gelukkig ook een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Op dit
moment zijn er nog een aantal vacatures.

2 Samenvatting
Het verslagjaar 2015 was tegelijk een jubileumjaar en mede daarom vol met extra
activiteiten. Er waren veel wisselingen in de personele bezetting en ook de
omvorming tot 4 en 5 mei comité vroeg extra aandacht.
De publiciteit werd naar tevredenheid uitgevoerd en er waren voldoende financiën
om de activiteiten te kunnen bekostigen. Het ‘Vrienden van’ bestand is groeiend
evenals onze contacten met andere organisaties en we zien een positieve
ontwikkeling in onze professionalisering.

3 Activiteiten
3.1

Herdenking en viering
Het hoofdbestanddeel van onze taak was
het realiseren van de herdenking op 4
mei. Daarnaast is het gelukt om in
samenwerking met Merwestein ook een
programma voor 5 mei aan te bieden.
De herdenking bestond uit de bekende
drie onderdelen.
a. Het moment van bezinning in de
Nicolaaskerk met een openingswoord
door de voorzitter, de presentatie van de
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winnende kunststukken van het Kunstconcours 70 jaar vrij?! en de
muzikale bijdrage van Spinvis.
b. De Stille tocht naar het monument
c. De herdenkingsplechtigheid bij het monument met een toespraak van
de burgemeester, de muzikale bijdrage van Harmonie Cornelis
Galesloot, taptoe en twee minuten stilte, het Wilhelmus en declamatie
en de kranslegging.
We constateren dat bij alle onderdelen sprake lijkt te zijn van een
toenemende belangstelling en dat alles in goede orde is verlopen. We
zijn blij dat ook de contacten met de verzorgingstehuizen goed verlopen
en zagen van die kant een aantal belangstellenden.
Dit jaar kon in uitstekende samenwerking met Merwestein en Atverni
een ochtendprogramma voor de viering van 5 mei worden aangeboden.
De gedachte achter de samenwerking is, het komen tot een groeimodel
voor een plaatselijke 5 mei viering. Dit jaar bestond het programma uit
de onderdelen
a. Lopend vuurtje. Het ophalen van de fakkel uit Wageningen door
renners en begeleiders.
b. Het aansteken van het bevrijdingsvuur. Bij Merwestein werd met
een korte toespraak door de burgemeester het bevrijdingsvuur
aangestoken en het Wilhelmus gezongen.
c. Een lezing voor de Veteranen.
d. Een voetbaltoernooi voor de jeugd
Door de weersomstandigheden vond het voetbaltoernooi in de zaal
plaats. Er was een kleine groep belangstellenden bij het aansteken van
het bevrijdingsvuur aanwezig. Helaas was er voor de veteranenlezing
weinig belangstelling. Het is duidelijk dat dit allemaal nog uitgebouwd
moet gaan worden.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 2016 opgestart.

3.2

Scholenproject
Ook in 2015 zijn er een drietal basisscholen bezig geweest met het
door het 4 mei Comité ontwikkelde Inspiratieboek. Aan de hand van de
vier ‘kinder’verhalen en eventueel een gastspreker werden aspecten uit
de WO2 behandeld en als uitgangspunt gebruikt voor tekeningen. Deze
tekeningen werden tentoongesteld in
de Tweede Verdieping. Ook voor 2016
hebben zich alweer een aantal
scholen aangemeld. (in 2015 heeft dit
volgens mij niet plaatsgevonden!?)

3.3

Veteranen
Als 4 en 5 mei Comité zien we een
verplichting jegens de veteranen die in
onze woonplaats wonen. In
samenwerking met de gemeente
proberen we dat al jaren concreet te
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maken door een persoonlijke uitnodiging voor onze activiteiten en het
organiseren van een veteranenlezing. We merken hierin wel dat het
lastig is om toegespitste aandacht te geven en de concurrentie met
activiteiten elders in het land is groot. Uit de bijeenkomst op 5 mei bleek
duidelijk dat er behoefte is aan een plaatselijk ontmoetingspunt. We
hebben contacten met het Veteranencafé in IJsselstein en zijn bezig te
onderzoeken of zoiets ook voor Nieuwegein kan werken.

3.4

Kunstconcours
Om het jubileumjaar breder
te vieren hebben we contact
gezocht met het KCN in de
persoon van dhr. Henk
Satijn en samen een
Kunstconcours
georganiseerd. Ongeveer
vijfentwintig (amateur)
kunstenaars hebben een
kunstwerk ingeleverd onder
het thema 70 jaar vrij?!. Na
een expositie van drie weken werden de stemmen van de bezoekers
geteld. Ook een deskundige jury gaf haar oordeel. Daarnaast was er
een prijs beschikbaar gesteld door een plaatselijke krant. De drie
prijswinnaars kregen gelegenheid om op de herdenkingsbijeenkomst
hun kunstwerk toe te lichten en deden dat op aansprekende wijze. In
juli mochten de winnaars in het KCN-gebouw een eigen expositie
verzorgen. De werkstukken zijn nog te bezichtigen op de website van
KCN.

3.5

App
Ook als promotie van het jubileumjaar hebben we geprobeerd een App
te ontwikkelen voor de Smartphone. Het moest een fiets-, wandeltocht
worden langs locaties in Nieuwegein waar iets te vertellen valt over de
Tweede Wereldoorlog. Het historische materiaal, teksten en foto’s
konden we zelf verzamelen. We hadden ook iemand gevonden die voor
de Iphone aan de slag wilde gaan. Helaas haakte hij na enkele
maanden af, zodat we dit project niet meer voor 5 mei konden
afronden. In juni vonden we iemand die voor de Androidphones wel aan
de slag wilde. Met hem is het gelukt tot een prachtig resultaat te komen.
Zodra er meer zicht is op deze App voor de Iphone zullen we proberen
dit breed te publiceren

4 Samenwerking
4.1

Gemeente Nieuwegein
Op verschillende gebieden is er sprake van een goede en nauwe
samenwerking met de gemeente. Zowel de persoonlijke betrokkenheid
van de burgemeester bij ons werk, als de jarenlange goede contacten
met personen op de verschillende posities maken de samenwerking
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effectief en vruchtbaar. Naast de al in het bovenstaande genoemde, is
er bijvoorbeeld ook contact over de plaatsing van een toelichtingsbord
bij het monument. Voor allerlei praktisch hulp bij het regelen van
vergunningen, drukwerk, contacten met instanties en scholen kunnen
we bij de gemeente terecht. Dit maakt ons werk een stuk lichter en
ervaren we als blijk van waardering.

4.2

Tweede Verdieping
Omdat ook de Tweede Verdieping van het jubileumjaar iets extra’s
wilde maken, was het logisch dat we tot een nauwere samenwerking
zijn gekomen. In het voorjaar hadden we geregeld iemand van hen bij
ons op de vergadering. We wisselden informatie uit en versterkte
elkaars publiciteit. Een mooie afronding van de jubileumactiviteiten was
de Debatavond over de grenzen van de vrijheid. Deze avond was goed
bezocht en wist met prikkelende stellingen en reacties het thema
vrijheid van diepte te voorzien. De samenwerking is goed en blijft
belangrijk voor de lopende projecten.

4.3

Historische Kring
Bij gelegenheid wisten we altijd al een beroep te doen op de expertise
van de Historische kring. Zo hebben we bij het materiaal voor de App
hun hulp ingeroepen om de waarheidsgetrouwheid van de informatie te
bevestigen. In het najaar zijn we begonnen om de banden wat aan te
trekken en te bekijken hoe dat concreter gemaakt kan worden. We zien
gezamenlijke doelstellingen en zullen bezien of dat tot activiteiten kan
leiden.

4.4

Beursvloer
In 2015 hebben we concreet gebruik kunnen maken van de resultaten
van de Matches op de Beursvloer. Het was wel een experiment en niet
alles bleek goed te verzilveren. Maar ook voor het nieuwe seizoen
waren we weer aanwezig. Met de ervaringen van de vorige keer bleken
er nu nog concreter matches gemaakt te kunnen worden. Naast het
praktische voordeel uit de matches zien we ook de winst voor onze
publieke positie in Nieuwegein. Het vergroot ons netwerk en maakt
organisaties betrokken bij onze activiteiten.

4.5

4 en 5 mei comité
In 2015 is hard gewerkt aan
de verandering naar één 4 en
5 mei comité. De wens
hiervoor leefde al langer,
maar doordat het 5 mei
comité door gebrek aan
menskracht dreigde te
stranden, kwam alles in een
stroomversnelling. Inmiddels
zijn de aangepaste statuten
bij notariële akte vastgesteld en heeft de inschrijving bij de KvK

Stichting Comité 4 en5 Mei Nieuwegein, p.a.: IJzerwerf 13, 3433 DH, Nieuwegein T 030-6064771 E-mail: 4en5meinieuwegein@inbox.com

6

S t i c h t i n g C o m i t é 4 en 5 M e i N i e u w e g e i n
plaatsgevonden. We proberen nu z.s.m. de ANBI-status te
bemachtigen. Het is erg fijn dat nu twee ex-5mei-comiteleden
deelnemen aan ons comité en er voor het 5 mei gedeelte duidelijke
afspraken met Merwestein gemaakt zijn. We zoeken nu voldoende
menskracht om de activiteiten te kunnen organiseren, maar ook intern
een ‘professionele’ structuur om op hedendaagse wijze regie te voeren.

4.6

MAS
De afgelopen jaren hebben we scholieren ingezet in het kader van hun
maatschappelijke stage. Dat ging dan over hulp bij het verspreiden van
posters en folders, programmaboekjes en hulp aan ouderen en
belangstellenden. Vaak liet het veel te wensen over. Dit jaar voor het
eerst kijken we met veel genoegen terug op de enthousiaste inzet van
de jongelui, zij deden zelfs meer dan waarvoor ze gevraagd waren.
Inmiddels hebben we alweer contact gezocht en hopen op net zo’n
ervaring.

4.7

Vrijwilligersmarkt
In juni deden we voor het eerst mee aan de vrijwilligersmarkt. Wat
improviserend m.b.t. inrichting van de kraam en te verwachten
resultaten hebben we meegedaan. Het bleek een nuttige dag te zijn om
een start te maken met verdere samenwerking met organisaties en
personen. Zo bleek een open gesprekje opeens een App-bouwer op te
leveren. Ook heeft Geinexpress aangeboden om te kijken of zij op 4
mei met hun bus ouderen naar de herdenking kunnen vervoeren. Het
lijkt ons goed om hier vaker aan deel te nemen.

4.8

Nationaal Comité 4 en 5 mei
Het Nationaal Comité organiseert landelijke dagen voor plaatselijke
organisaties. We proberen daar altijd via een afvaardiging bij aanwezig
te zijn. Afgelopen jaar hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden.
Naast de leerzame uitwisseling van ervaring en werkwijze met leden
van comités uit andere plaatsen merken we een toenemende
betrokkenheid van het landelijke bestuur bij de plaatselijke activiteiten.
Er komt steeds meer vraag naar hoe ze kan ondersteunen en een
verzamelpunt kan zijn voor vragen en ideeën. We willen daar graag in
meedenken en onze contacten met de comités uit de buurgemeenten
versterken. Mogelijk zelfs tot gezamenlijke projecten proberen te
komen.

5 Social Media
5.1

Facebook
We merken duidelijk de meerwaarde van onze aanwezigheid op
Facebook. Het is een medium dat eenvoudig actuele informatie
verspreid en voor een groot publiek toegankelijk is. Onze
Facebookpagina lijkt hoger te scoren dan de website. We merken uit de
reacties dat we gelezen worden. We hebben nu meerdere personen uit
ons comité de taak gegeven om actief deel te nemen met ons account
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als deel van ons publiciteitsplan, om nog beter aanwezig te zijn op
socialmedia.

5.2

Website
Hoewel we blij zijn met de vernieuwde opzet van de website vorig jaar,
beseften we, dat we tot nu toe erg passief zijn geweest in vormgeving
en inhoud. We zijn in overleg met de websitebouwer om te komen tot
een website die meer een weerspiegeling geeft van onze activiteiten en
organisatie en een wezenlijk onderdeel kan zijn van ons promotieplan.

6 Financiën
6.1

Vrienden van
Het blijkt lastig om het goede concept van “Vrienden van” als vast fonds
waarmee we een gedeelte van onze werkzaamheden zouden kunnen
financieren, goed uit te werken. Het afgelopen jaar stond het wel
regelmatig op het agenda, maar was de aanwas minimaal. We zijn
begonnen om hier zwaarder op in te zetten en actiever te promoten.
Een vereiste is wel dat wij de ANBI-status hebben, om de drempel om
Vriend te worden te verlagen.

6.2

Subsidie
Het is een uitgangspunt van het Comité idealiter zonder subsidies te
werken. Door de nieuwe subsidieregeling, waarbij de mogelijkheid tot
een garantiestelling is komen te vervallen, hebben we besloten wel een
aanvraag te doen Het is ons gelukt om binnen het gestelde budget de
herdenking en viering te organiseren, mede door veel kosteloze hulp
van derden. We hebben ondertussen een nieuwe subsidieaanvraag
gedaan voor 2016, maar willen ook onszelf verplichten andere wegen te
vinden om financiën binnen te halen, zonder daar anderen rechten voor
toe te kennen en zo onze onafhankelijkheid te bewaren.

Aldus opgemaakt te Nieuwegein, 2 januari 2016,
vastgesteld in de vergadering van .. februari 2016,
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Financieel verslag 2015
Stichting 4 en 5 mei Nieuwegein streeft naar een vermogen ten grootte van een
derde van de jaarbegroting. Voor 2016 is het totaal van de begroting € 9975,-. Het
banksaldo van Stichting 4 en 5 mei Nieuwegein bedroeg op 1 januari 2015:
€ 2805,73. Bovendien was er een reserve van € 1000,- voor de kosten van de fusie
zoals het wijzigen van de statuten door de notaris. Deze reserve was voor 50%
ingebracht door de oude 5 mei stichting en voor 50% door de oude 4 mei stichting.
Er was geen saldo in de kas. Er waren bescheiden bezittingen zoals boeken en
speldjes. Het vermogen op 1 januari 2015 bedroeg dus : € 3305,73.
De stichting heeft op 13 oktober 2015 verantwoording afgelegd aan de gemeente
Nieuwegein over de productsubsidie voor 2015. Op basis hiervan heeft het college
van B&W de subsidie vastgesteld ter hoogte van het reeds verleende subsidie
bedrag. Dit is meegedeeld per brief van 1 december 2015 464676/453466. Conform
de nieuwe regels is op 1 november 2015 is bij de gemeente Nieuwegein de
subsidieaanvraag voor 2016 ingediend. Daarbij is ook de begroting en balans voor
2016 overlegd.
In december 2015 is voor de stichting een nieuwe zakelijke bankrekening bij de ABNAMRO geopend op naam van de stichting en gekoppeld aan de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel.
In december 2015 is 50% van de reserve van de oud 4 mei stichting en 50% van de
oud 5 mei stichting bij elkaar groot € 1000,- toegevoegd aan het banksaldo bij de
ABN-AMRO en is de voormalige rekening ten name van mevrouw Eleveld, oudpenningmeester van het 4 mei Comité, opgeheven en overgeboekt naar de nieuwe
zakelijke rekening bij de ABN-AMRO.
Op 31 december 2015 was het banksaldo € 4371,25, hiervan moeten de kosten van
de notaris ten bedrage van € 834,69 nog betaald worden. Deze kosten worden
geboekt in 2016. Het vermogen bedroeg op 31 december 2015 dus € 3536,56.
De stichting heeft de jaarrekening voor 2015 opgesteld. Hieronder treft u het globale
uittreksel daarvan aan. Zoals blijkt is het door subsidie, donaties, vrijwilligers en
bijdragen in natura mogelijk om herdenking en viering van 4&5 mei te verwerkelijken,
die zullen in de toekomst ook hard nodig zijn.
Samenvatting:
Ontvangen 2015 bedrag
Vrienden + donaties
Subsidie gemeente
Rente
Inbreng reserve fusie 4&5 mei

bedrag
€
847,25
€
2695,00
€
39,87
€
1000,00
€

4582,12

bankkosten
bestuur
Herdenking 4 mei
Viering 5 mei

bedrag
€
39,87
€ 619,16
€ 333,22
€ 2036,32
€ 3028,57

Voor geïnteresseerden liggen de stukken ter inzage bij het dagelijks bestuur.
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