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1 Samenstelling Comité
Het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein bestond in het verslagjaar uit de leden:
1. Mvr. Hennie Monrooij (voorzitter)
2. Dhr. Marco Zwarts (secretaris)
3. Dhr. Mark Meijer
4. Mvr. Renée Blom (vice voorzitter)
5. Dhr. Greg Geurtsen
6. Dhr. Tim Hagt
7. Dhr. Jan van Dorp (penningmeester)
8. Mvr. Marie Louise Backhuijs
Aan het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein is een Comité van Aanbeveling toegevoegd.
De leden hiervan waren:
1. Dhr. F. Backhuijs
2. Dhr. D. Duiker
3. Mw. B. de Keizer
4. Mw. A. Kop
5. Dhr. A. van Liempt
6. Mw. J.M.B. van der Plaat
7. Dhr. R. de WiId
8. Dhr J. Jongstra
9. Dhr. H. van der Zanden
De vergaderingen en de organisatie
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De activiteiten van het Comité omvatten een cyclische periode van september tot en
met mei. Het verslagjaar 2016 bestaat daarom uit de tweede helft van de
voorbereidingen van de dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2016 en de eerste helft
van die van 2017.
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 gratis ter beschikking gesteld.
De leden van het Comité vormen het bestuur van de Stichting Comité 4 en 5 mei
Nieuwegein. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, 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
In het verslagjaar 2016 hebben we verder gewerkt aan onze professionalisering. Het
huishoudelijk reglement is klaar en de interne organisatie is verbeterd. Er zijn goede
stappen gemaakt in het gebruik van Facebook en de website. Het nodige
enthousiasme en aandacht voor vernieuwing is aanwezig.
De publiciteit werd naar tevredenheid uitgevoerd en er waren voldoende financiën
om de activiteiten te kunnen bekostigen. Het ‘Vrienden van’ bestand en werving van
sponsors is groeiend evenals onze contacten met andere organisaties.

3 Activiteiten
3.1

Herdenking en viering
Het is weer gelukt om op 4 mei en op 5 mei in samenwerking met vele
partijen een goed programma 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. Er werd stil gestaan
bij het verhaal van Vreeswijker L.
Hoegée die de bevrijding in 1945 heeft
meegemaakt, bij een verhaal van een
vluchteling uit Syrië, L. Waaria, die
pas in dit land zijn vrijheid vond en in
een interview vertelden twee scholieren van de Willem
Alexanderschool, Erika Groenhuizen en Sanne den Oudsten, hoe zij
vrijheid beleven en gedenken.
De Batenbouwers zorgden voor indrukwekkende muzikale
ondersteuning.
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b. De Stille tocht naar het monument
c. De herdenkingsplechtigheid bij het
monument met een toespraak van de
burgemeester Het had als thema ‘de
vrijheid omarmt’. Hij stond stil bij het
feit dat er vanaf 1945 nog nooit een
dag zonder oorlog is geweest op de
wereld. De vrijheid moet altijd
bevochten worden. Stan Labrie (14
jaar), scholier van het Cals College las
een gedicht van Ton de Gruijter voor.
De muzikale bijdrage en taptoe werd
verzorgd door van De Batenbouwers.
Na twee minuten stilte en het
Wilhelmus volgde de kranslegging.
Circa 500 bezoekers en vrijwilligers
namen deel aan deze plechtigheid
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 zijn, al
zagen we van die kant wat minder 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 na een korte toespraak door
de burgemeester het
bevrijdingsvuur aangestoken en
het Wilhelmus gezongen.
c. Een voetbaltoernooi voor de jeugd
en wat volleybalactiviteiten door
NVC.
Ook was er buiten gelegenheid om
wat eten en drinken te kopen.

3.2

Scholenproject
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Ook in 2016 zijn er opnieuw een drietal basisscholen bezig geweest
met het door het 4 en 5 mei Comité ontwikkelde Inspiratieboek. Aan de
hand van de vier ‘kinder’-verhalen en gastlessen werden aspecten uit
de WO2 behandeld en als uitgangspunt gebruikt voor tekeningen. Deze
tekeningen werden tentoongesteld in de Tweede Verdieping. Ook voor
2017 hebben zich alweer een aantal scholen aangemeld.

3.3

Veteranen
Als 4 en 5 mei Comité zien we een verplichting jegens de veteranen die
in onze stad wonen. In samenwerking met de gemeente proberen we
dat al jaren concreet te maken door een persoonlijke uitnodiging te
sturen voor onze activiteiten. Dit jaar heeft de gemeente in september
op initiatief van een aantal veteranen, waaronder een lid van ons comité
een veteranenmiddag georganiseerd, waarbij tevens de uitreiking van
lintjes plaatsvond. Voor komend jaar staat er weer een veteranendag
op het programma en wordt gewerkt aan verdere stappen voor het
onderlinge contact.

3.4

App
Onze App met een Fiets/wandelroute langs Nieuwegeinse locaties die
in de Tweede Wereldoorlog van betekenis waren, is beschikbaar voor
de Android Smartphones. Het is nog niet gelukt om een ontwikkelaar
voor de IOS te vinden. We hebben onze app op verschillende wijze
onder de aandacht van het publiek proberen te brengen.

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
effectief en vruchtbaar. 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
Op verschillende gebieden hebben we contact met De Tweede
Verdieping. In ieder geval bieden ze ons ruimte en ondersteuning bij de
tentoonstelling van het scholenproject. We worden uitgenodigd voor
hun Debatavond. 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
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hun hulp ingeroepen om de waarheidsgetrouwheid van de informatie te
bevestigen. Ook bij het vlog-project van 2017 zoeken we hun expertise.

4.4

Beursvloer
In 2016 hebben we concreet gebruik kunnen maken van de resultaten
van de Matches op de Beursvloer. Het is wel eens lastig om de
matches ook goed te verzilveren. 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

MAS
De afgelopen jaren hebben we scholieren ingezet in het kader van hun
maatschappelijke stage. Zij boden hulp bij het verspreiden van posters
en folders, programmaboekjes en hielpen ouderen en belangstellenden
op 4 mei en verrichte hand- en spandiensten op 5 mei. Dit jaar 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.

4.6

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,
waar we helaas niet steeds bij aanwezig konden zijn.
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 en mogelijk zelfs tot gezamenlijke projecten proberen te
komen.

4.7

Nieuwegein Award
We waren genomineerd voor de Nieuwegein Award, maar zijn helaas
geen prijswinnaar geworden.

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
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ons comité de taak gegeven om actief deel te nemen met ons account
als deel van ons publiciteitsplan, om nog beter aanwezig te zijn op
social media.

5.2

Website
Onze website is dit jaar flink verbeterd. Er is een goede samenwerking
met de bouwer/beheerder. Doordat we nu ook zelf de mogelijkheid
hebben om direct wijzigingen aan te brengen, kan er inhoudelijk sneller
gereageerd worden. Via de website is nu veel meer informatie
beschikbaar en kan op de actualiteit worden ingespeeld.

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. Ook het afgelopen jaar stond het wel
regelmatig op het agenda, maar was de aanwas sober. We blijven hier
fors op in zetten o.a. door verspreiding van een Nieuwsbrief onder deze
“Vrienden”. Doordat we nu de ANBI-status hebben gekregen
verwachten makkelijker nieuwe vrienden te werven..

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 zijn in gesprek met de gemeente om de financiën voor
de toekomst duidelijk te hebben. We zullen een nieuwe
subsidieaanvraag doen voor 2017, 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, 12 januari 2017,
vastgesteld in de vergadering van 07 februari 2017,
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Financieel verslag 2016
Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein streeft naar een vermogen ter grootte van
een derde van de jaarbegroting. Voor 2017 is het totaal van de begroting € 9970,-.
Het banksaldo van Stichting 4 en 5 Mei Nieuwegein bedroeg op 1 januari 2017: €
4.010,-.
Er is geen saldo in de kas. Samen met de bescheiden bezittingen zoals boeken en
speldjes bedraagt het vermogen op 1 januari 2017 bedroeg € 4107,-.
Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein wordt door de Belastingdienst vanaf 1
januari 2016 als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI
aangemerkt.
Stichting Comité 4 en 5 mei Nieuwegein heeft in augustus 2016 door middel van het
Activiteitenverslag 2016 verantwoording afgelegd aan de gemeente Nieuwegein over
de besteding van de subsidie over 2016.
De stichting heeft de jaarrekening voor 2016 opgesteld. Hieronder treft u een
samenvatting daarvan aan. Zoals daaruit blijkt is het door subsidie, donatie,
sponsoring, vrijwilligers, eigen bijdrage en bijdragen in natura mogelijk om de
herdenking van 4 en de viering van 5 mei te verwerkelijken. Deze zullen in de
toekomst ook hard nodig zijn.
Samenvatting:
uitgaven in 2016
A. Bestuurskosten
(inclusief € 834,69 kosten
fusie stichting 4 en 5 mei)
B. Herdenking 4 mei
C. Viering 5 mei

totaal

bedrag
2.415,-

ontvangen in 2016
Diverse Vrienden

bedrag
291,-

2.675,5.680,-

Sponsor PCB
Gemeente Nieuwegein
Eigen bijdrage Stichting
Sponsors In natura

500,3.260,1.200,5.519,10.770,-

10.770,-

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