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1. Resumé  
 
Organisatiestructuur 
 Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel en Productiebureau Bevrijdingsfestival Overijssel BV; 
 Stichting BFO staat voor de inhoudelijke waarborging en Productiebureau BFO draagt het 

financiële risico van de variabele inkomsten (publieksinkomsten); 
 Overeenkomst tot verdere samenwerking door convenant met Nationaal Comité  

4 & 5 mei en alle 14 bevrijdingfestivals; 
 Onder de vlag van Nationaal Comité 4 & 5 mei, maar wel als zelfstandige organisatie; 
 Bestuur stichting BFO: ideologisch en vrijwillig; 
 Directeur Productiebureau BFO: ervaren producent en programmeur; 
 Vast team: 5 fte’s en ca. 20 ZZP’ers op projectbasis; 
 Leerbedrijf voor 8 stagiaires; 
 Medewerking van ruim 800 vrijwilligers; 
 Kwalitatief hoogstaand en landelijk voorbeeld; 
 
Inhoudelijke missie  
 Algemeen doel: gedenken van de vrijheid; 
 Inhoudelijke boodschap centraal onder andere door muziek, cultuur en kunst; 
 Nationaal thema ‘Vrijheid geef je door’; 
 Brede doelgroep: voor jong en oud, diversiteit aan muziekgenres en culturele, maatschappelijke 

en kunstprojecten. 
 
Bevrijdingsfestival Overijssel 2015 
 Jubileum editie: 70 jaar vrijheid, 25 jaar Bevrijdingsfestivals;  
 Publieksbereik: 120.000 in 2015; 
 Grote namen maar ook onbekende veelbelovende acts;  
 Kinder- en familieactiviteiten; 
 Openingsconcert; 
 Kunst en culturele activiteiten; 
 Veel samenwerkingsverbanden met onderwijs: Landstede, Deltion, Windesheim en Cibap; 
 Grote mediapartners: NOS, Radio 2, RTV Oost; 
 Veel landelijke publiciteit. 
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2. Inhoudelijk verslag 
 

2.1 Inleiding 
De 25e editie van Bevrijdingsfestival Overijssel was om meerdere redenen een memorabele 
dag. Naast het jubileum met de bijbehorende feestelijkheden en een groots programma, 

speelde het (onstuimige) weer een grote rol. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde editie: 
ondanks de omstandigheden was er een positieve sfeer, goede reacties op het programma en 
hebben 120.000 mensen het festival bezocht. Met hier en daar een aanpassing in het programma 
konden de meeste onderdelen gewoon doorgaan en was het een bijzonder jubileum! 
Niet in de laatste plaats door de twee onderscheidingen voor de producent: de gouden speld van het 
Nationaal Comité 4 & 5 mei en de erepenning van de Gemeente Zwolle uitgereikt door de 
burgemeester tijdens de relatieborrel. 
 

2.2 Organisatie 
Om de financiële risico’s van het groeiende festival beter te reguleren, is besloten om een BV 
op de richten voor de organisatie van Bevrijdingsfestival Overijssel. De stichting blijft echter 

bestaan als toezichthoudend orgaan en ter waarborging van de inhoudelijke missie en doelstellingen. 
De voornaamste verandering is dat het bestuur van de stichting in de nieuwe constructie niet meer 
voor het risico van de variabele inkomsten staat.  
 
Bestuur Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel 2015 
Ralph Keuning | Voorzitter 
Coby Zandbergen |  Vicevoorzitter 
Kees Meijer | Penningmeester 
Sietse Haven | Secretaris  
E. info@bevrijdingsfestivaloverijssel.nl   
W. www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl  
 
Productiebureau Bevrijdingsfestival Overijssel BV 
Niek van der Sprong | Directeur  
 
Team BFO 2015 
Niek van der Sprong | Programmeur 
Annemien Brugging | Publiciteit en sponsoring 
Aniek de Bone | Vrijwilligers en horeca 
Laura van der Meijden | Projecten  
Emma Quilligan | Zakelijk en financiën 
 
Marion Vos | Logistiek en crowdmanagement 
Jan Willem Wind | Technische voorbereiding 
Rik Meijer | Preproductie podia 
Madeline Tellegen | Logistiek en leveranciers  
Bas Schultz | Magazijn en materialen 
Robert-Jan van der Wal | Logistiek 
Lars Stiekema | Logistiek 
Bart van der Sprong | Boekhouding  

Meron Reijersen| Assistent 
vrijwilligerscoördinator 
Alex Bril | Assistent publiciteit 
Kelly Vrolijken | Social Media 
Dré Meijer | Assistent horeca 
Bram Kappers | Accreditatie en 
publieksonderzoek 
Arlette Beld | Onderwijsprogramma 
Thomas Smedema | Festivalboulevard 
Melisse Kuper | Podiumacties 
Daisy Nales | Windesheim Theater 
Hank Oomkes | Jubileumprogramma 
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2.3 Thema en inhoudelijke projecten 
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de 
activiteiten op 4 en 5 mei loopt. De laatste jaren is er gekozen voor een 5 jaren thema, 

namelijk: ‘Vrijheid geef je door’. Het herhalen van dit thema zorgt voor bewustzijn wat betreft de 
vrijheden die wij in Nederland kunnen en wellicht moeten doorgeven. Vrijheid waar voor gestreden 
is. Daarnaast kent deze boodschap een verdiepende tekst om het geheel extra kracht bij te zetten. 
Dit jaar gaat het om de tekst: ‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.’ Ook 
Bevrijdingsfestival Overijssel laat deze thematiek in haar programmering duidelijk naar voren komen.  

 
Vrijheidscolleges 
Naar aanleiding van het succes van de Vrijheidscolleges tijdens onder andere Bevrijdingsfestival 
Utrecht, heeft Bevrijdingsfestival Overijssel dit jaar ook een podium aan deze speciale colleges 
geboden.  In samenwerking met ProDemos, Coolpolitics en Humanity in Action werden tussen 23 
maart en 5 mei  vier lezingen gehouden met de ‘Vier Vrijheden’ van Franklin D. Roosevelt als thema. 
De Vrijheidscolleges brachten een aantal bijzondere sprekers over het voetlicht en zetten aan tot 
dialoog en discussie. 

 Gerdi Verbeet over Vrijheid van Meningsuiting 

 Yassin ElForkani over Vrijheid van Religie 

 Ton Koene over Vrijwaring van Angst 

 Arend Jan Boekestijn over Vrijwaring van Gebrek  
 
Documentaire ‘Oorlog in Overijssel’ 
In het kader van 70 jaar bevrijding en de jubileumeditie van Bevrijdingsfestival Overijssel is in 
samenwerking met Historisch Centrum Overijssel en de  Provincie Overijssel de documentaire 
‘Oorlog in Overijssel’ opnieuw vormgegeven met nieuw beeldmateriaal.  De originele versie van de 
documentaire komt uit 1990 en was gemaakt op basis van beeldmateriaal van inwoners uit de 
provincie. In de afgelopen 25 jaar is er nieuw beeldmateriaal beschikbaar gekomen wat is 
toegevoegd aan de documentaire en is deze aangepast naar huidige technische standaard. 
 
In april 2015 is op verschillende locaties in de provincie Overijssel de vernieuwde documentaire 
vertoond. Doel was om in het kader van het 14e lustrum van de bevrijding extra aandacht te 
genereren voor de waarde van het leven in een democratie.  
 
De première vond plaats op vrijdag 10 april in het Memory International War Museum in Nijverdal en 
werd bijgewoond door de Commissaris van de Koning in Overijssel, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten. 
Verder is de documentaire te zien geweest op de volgende locaties:   
10 april | Trefkoele+ (Dalfsen) 
12 april | Filmhuis De Keizer (Deventer) 
12 april | Dorpshuis Heino (Heino) 
12 april | Gashouder (Dedemsvaart) 

12 april | Hoftheater (Raalte) 
12 april | Rabotheater (Hengelo) 
13 april | Kulturhus Borne (Borne) 
13 april | Fraterhuis (Zwolle 
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13 april | Kulturhus Haaksbergen 
13 april | Kulturhus Holten (Holten) 
13 april | Bibliotheek Ommen (Ommen) 
15 april | Filmhuis Kampen (Kampen) 
15 april | Filmhuis Almelo (Almelo) 
15 april | Bibliotheek Hasselt (Hasselt) 
15 april | Parkgebouw (Rijssen) 

17 april | De Mare (Noord Deurning) 
19 april | Concordia (Enschede) 
21 april | Filmhuis Oldenzaal (Oldenzaal) 
21 april | Trefpunt Weerselo (Weerselo) 
22 april | Bibliotheek Steenwijk (Steenwijk) 
30 april | d'Overtoom (Genemuiden) 
5 mei    | Kulturhus Rabo-de-CoCeR (Rossum) 

 
Lezing Jan Terlouw 
Samen met het Memory International War Museum in Nijverdal organiseerde Bevrijdingsfestival 
Overijssel een lezing van Jan Terlouw genaamd 'Onze Vrijheid'. Deze lezing heeft plaatsgevonden in 
het ZINiN Theater in Nijverdal op maandag 20 april  om 20.00 uur. 
 
Tijdens deze avond werd aansluiting gezocht bij het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
namelijk: Vrijheid geef je door! Jan Terlouw hield een lezing over onder andere de volgende 
onderwerpen: ‘Het herwinnen van onze vrijheid heeft grote offers gevraagd. Wat is de betekenis van 
vrijheid? Treden we in de voetsporen  van hen die zulke grote offers hebben gebracht? Hoe gaan we 
om met de herwonnen vrijheid?’ 
 
Aansluitend op de lezing vond er een debat plaats, onder leiding van Bert de Vries (directeur 
Historisch Centrum Overijssel), tussen Jan Terlouw, Bert Kozijn (directeur Lyceum de Grondel 
Hengelo), Niek van der Sprong (namens het Nationaal Comité 4 en 5 mei) en Julia Sarbo (werkzaam 
bij de Anne Frank Stichting). 
 
Iemandsland 
Iemandsland was een samenwerkingsproject van Bevrijdingsfestival Overijssel en Atelier Blauw. 
Atelier Blauw is een Zwols initiatief van vijf enthousiaste docenten beeldende kunst en vormgeving. 
In het dagelijks leven zijn deze docenten werkzaam in het onderwijs, welzijn en jeugdzorg. Vanuit 
deze ervaringen laten zij graag kinderen en jongeren kennismaken met kunst. In de weken 
voorafgaand aan 5 mei werden leerlingen van verschillende basisscholen in Zwolle door middel van 
filosofie en theater uitgedaagd om na te denken over vrijheden, grenzen, wetten en rechten binnen 
een land. Vervolgens werden de grenspoorten van Iemandsland door de leerlingen samen met 
Atelier Blauw aangekleed en ingericht. 
 
Op 5 mei waren de grenspoorten te zien in de familie- en theaterweide. De leerlingen van de Zwolse 
basisscholen die deel namen aan het project liepen samen met bezoekers door de grenspoorten van 
Iemandsland. Na een pad van 25 poorten kregen bezoekers de kans om samen met Atelier Blauw te 
werken aan een grenspoort van hun ideale land. 
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4 mei: Theater na de Dam 
Vorig jaar is Bevrijdingsfestival Overijssel voor het eerst een samenwerking aangegaan met ‘Theater 
na de Dam’. Theater na de Dam is een theaterprogramma bestaande uit tientallen voorstellingen in 
verschillende theaters en locaties in het hele land. Dankzij dit initiatief worden op 4 mei, na de 
Nationale Dodenherdenking, om 21.00 uur verschillende theatervoorstellingen gespeeld die gaan 
over de Tweede Wereldoorlog.  
 
Het programma van Theater na de Dam in Zwolle bestond dit jaar uit: 

 Ooit de Oorlog (10+) 

 De Jodenverraadster (12+) 

 Daar waar een nieuwe oorlog aanklopt moeten we het over de liefde hebben (14+) 

 Herdenkingsconcert door Fluitensemble de Toverfluit 
  
‘Wat is nou die vrijheid’ 
Vrijheid wordt gebruikt als eenduidig begrip. Iedereen lijkt te begrijpen wat er met vrijheid wordt 
bedoeld. Want vrijheid betekent voor iedereen hetzelfde. Toch? Betekenissen zoals  ‘vrede’ of ‘geen 
oorlog’ snapt iedereen, maar in de Nederlandse samenleving ligt vrijheid echter veel 
gecompliceerder. Het overgrote deel van onze samenleving heeft nooit in oorlog geleefd. Voor ons 
gaat vrijheid veel meer over kunnen doen en laten wat je zelf wilt. Zelf kunnen bepalen wat je wilt 
worden, kunnen zeggen wat je denkt. Maar vrijheid is niet onbeperkt, want de vrijheid van de één 
tast misschien wel de vrijheid van een ander aan. Vrijheid geef je door, maar wat geven we dan 
precies door? Wat is nou die vrijheid? 

 
In het project ‘Wat is nou die vrijheid’ gaat Bevrijdingsfestival Overijssel al een paar jaar op zoek naar 
antwoorden. Wat betekent vrijheid voor verschillende mensen, in verschillende leefomstandigheden, 
met verschillende beroepen en verschillende levensopvattingen? Op de website 
www.watisnoudievrijheid.nl verzamelt de redactie verhalen over vrijheid en biedt ruimte voor 
discussie. Deze redactie bestond dit jaar uit  derdejaars studenten ‘Storytelling’ van de opleidingen 
journalistiek en communicatie van Hogeschool Windesheim. In de aanloop naar 5 mei verschenen er 
blogs van verschillende auteurs. De redactie bundelde de meest interessante bijdragen in een 
magazine dat op 5 mei werd gepresenteerd en gratis verspreid.  
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2.4 Programma 5 mei 2015   
2015 was een bijzonder jaar: naast 70 jaar bevrijding 
vierde we de 25e editie van Bevrijdingsfestival Overijssel. 

Niet alleen het muzikale programma was uitgebreid, er waren ook 
een aantal eenmalige jubileumprojecten. Door middel van deze 
unieke projecten werd de boodschap van vrijheid nog eens 
versterkt. Naast de projecten vooraf die in het vorige hoofdstuk 
zijn beschreven, konden bezoekers op 5 mei een speciale 
jubileummunt laten drukken, het jubileummuseum bezoeken en 
op 7, 8 en 9 mei organiseerde Bevrijdingsfestival Overijssel in 
samenwerking met Kunsten op Straat de buitenvoorstelling ‘De 
Vlucht’ op voormalig vliegbasis Twente.  
 
Openingsconcert en officiële opening 
Als vanouds haalde Atletiekvereniging PEC Zwolle het vrijheidsvuur op in Wageningen in de nacht 
van 4 op 5 mei. Na het ontsteken van de vlam, het hijsen van de vlag, het Wilhelmus en de toespraak 
van de burgemeester begon het Openingsconcert: een speciaal voor bewoners van 
verzorgingshuizen en aanleunwoningen georganiseerd ‘bevrijdingsconcert’ om de betrokkenheid van 
de verschillende generaties zichtbaar te maken. Bewoners van verzorgingstehuizen uit de regio 
werden opgehaald met bussen, kregen een eersterangs zitplek en genoten van het concert van De 
Zotte Zusjes in samenwerking met Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel. Dit orkest bestaat uit een 
symfonische bezetting met 88 musici in de leeftijd van 14 tot en met 24 jaar. Het repertoire was 
samengesteld met liedjes van vlak na de oorlog, onder andere Vera Lynn, Andrew Sisters, Doris Day 
en Joan Baez. 
 
Er waren ca. 2000 ouderen bij het Openingsconcert aanwezig, daarnaast was er een grote toestroom 
van ander geïnteresseerd publiek. Het concert moest tijdelijk worden stilgelegd in verband met het 
stormachtige weer, maar desondanks hebben de aanwezigen genoten.  

 
Podium Wartsila 
Het openingsconcert werd opgevolgd door MainStreet, 
de boyband die dit jaar Ambassadeurs van de Vrijheid 
waren. Helaas kon het concert van de Noorse band 
Katzenjammer niet door gaan vanwege de storm, maar 
de rest van de dag stond het programma als een huis. 
Achtereenvolgend betraden het podium: MainStreet, 
Matt Simons, Katzenjammer (één nummer akoestisch), 
The Kik, Racoon, Bongo Botrako, Handsome Poets, The 
Common Linnets, Typhoon.   
 
Podium Abbott 
Al enige jaren is Abbott naamgever en sponsor van het 

tweede podium van het festival. Vooral voor boekers en popliefhebbers het favoriete podium. 
Hoogtepunten dit jaar waren Koza Mostra, Birth of Joy, Nits en The Asteroids Galaxy Tour.   
 
SENA Talent Stage 
Vorig jaar is het gebied rond het SENA Talent Stage uitgebreid met een speciale bar om de 
verblijfsduur te verlengen. Dit heeft goed gewerkt, dus voor het jubileum stond er een unieke 
Kornuit Bar en waren er pop-up stores dichtbij, waar het publiek bijzondere waren kon kopen en kon 
worden geknipt voor het goede doel. Op het SENA Talent Stage stonden: Mandrake’s Monster, 
Daniel Cane, NNENN, The Press and the President, Karel J. Schepers, Texas Radio, The Cool Quest.  
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Podium Strik Beats 
Nieuw was dit jaar Podium Strik Beats, waar naamgever Rik Strik allemaal bandjes uit Zwolle heeft 
geprogrammeerd. Strik Beats is een oefenruimte waar lokale bandjes kunnen repeteren. Op het 
programma op 5 mei stonden onder andere The Muncks, The Tiger Lovemachine en Rosa Sky.  
 
Danstheater 
Na het succes van vorig jaar is het Danstheater dit jaar opnieuw geprogrammeerd met een 
gevarieerd programma van lokale dansprogrammering. Van salsa tot elektro, als er maar op te 
dansen was! De verschillende stijlen dance zorgde voor een brede doelgroep, een gezellige drukte en 
een waardevolle toevoeging aan het programma van het festival.  

 
Deltion VIPLounge 
Inmiddels is het een begrip geworden: de bootjes die varen naar het kleinste podium van het festival 
midden in de vijver van het park. Dit jaar was de Amsterdamse hiphopper Akwasi de headliner.   
 
Windesheim Theater 
In het Windesheim Theater konden bevlogen studenten en jonge theatermakers via zang, dans en 
cabaret hun eigen visie op ‘vrijheid in de breedste zin van het woord’ laten zien en horen. In de 
avond heeft Buro Ruis een muzikale selectie gemaakt van talentvolle studenten en docenten.  
 
Familie en theaterweide: Bospodium 
De familie- en theaterweide bestond dit jaar uit een theaterprogramma, diverse kinderactiviteiten en 
het Bospodium met laagdrempelige en gevarieerde muziek. Het Bospodium begon met een 
familieprogramma met Samba Salad en de Bende van 4 en ging daarna over in de Nederlandstalige 
powerfolk HoppaH!, de folk, jazz en gypsyliedjes van Snowapple en ’s avonds de popliedjes van Sue 
the Night en Emil Landman.   
 
Familie en theaterweide: Theaterprogramma 
Vorig jaar bleek het theaterprogramma zo populair dat sommige locaties te klein waren. Omdat het 
vergroten van de locaties moeilijk is, hebben we voor het jubileumjaar besloten om het aanbod 
theatervoorstellingen te vergroten. Er waren in aantal dus meer voorstellingen. De voorstellingen die 
tijdens Theater na de Dam op 4 mei speelde, waren ook op 5 mei te zien. Daarnaast was er een 
gevarieerd programma: 

 Geen gezicht (3+) 

 Assepoester (6+) 

 Nou, dag dan maar… (8+) 

 De Blote Badgast (AL) 

 Comfortable (AL) 

 Tres Loco’s (AL) 
 
 
 
 

 

Familie en theaterweide: Kinderactiviteiten 

Om ervoor te zorgen dat kinderen alle kinderactiviteiten zouden beleven, was er een kraskaart 
waarop alle activiteiten werden benoemd. Als kinderen alle activiteiten deden, kregen zij een 
vrijheidsfakkeltje. Zo konden kinderen bouwen met bamboe, veren, knopen en touwtjes bij het 
Groen Doen Paviljoen, werden er nieuwe dingen gemaakt van afval bij Doen & Maken en was het 
Blote Voetenpad van Natuurmonumenten OERRR! te bewandelen. 



 

10 
 

2.5 Logistiek en veiligheid   
In de voorbereidingen zijn een aantal logistieke aanpassingen doorgevoerd, vanwege extra 
programma en de verwachting van extra publiek dat daaruit voortkwam. Het gebied ‘Strik 

Beats’ is toegevoegd aan de publieksruimte, met de bijbehorende voorzieningen zoals Podium Strik 
Beats, een bar en een uitbreiding van de toiletvoorzieningen. Daarnaast is op de festivalboulevard 
ook een extra bar geplaatst, waardoor het aantal barren in totaal op 10 kwam.  
 
Op het popeiland is het al een aantal jaren een kunst op de verblijfsduur van het publiek te 
verlengen. Niet alleen met goede programmering op Podium Abbott en de SENA Talent Stage, maar 
ook met aantrekkelijke horecavoorzieningen en gezellige terrasjes. Nieuw dit jaar waren de Pop-up 
Stores en de Hedon Containersessies, die beide bijdroegen aan een versterking van het popeiland.  
 
Het weer speelde op 5 mei zelf een grote rol voor de logistiek en veiligheid van het festival. Vanwege 
de slechte voorspellingen waren extra maatregelen genomen: nauwlettend overleg met 
veiligheidsinstanties, constant contact met weersexperts, extra overleg met verantwoordelijke 
coördinatoren, logistieke aanpassingen en controles op bouwhekken en andere bouwwerken, extra 
ballast in diverse torens, doeken met sponsor- en signing uit diverse toren verwijderen, directe 
verbinding met mediapartners en veel extra communicatie naar het publiek via social media. 
Gelukkig viel het uiteindelijk allemaal mee en zijn op een paar kleine aanpassingen in het programma 
alle optredens door kunnen gaan. Er schade aan materiaal van leveranciers is ook binnen de perken 
gebleven, dankzij goed overleg en actief handelen van vrijwilligers en personeel.  
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2.6 Publiciteit en media   
Bevrijdingsfestival Overijssel zet jaarlijks een publiciteitscampagne op poten, in 2015 zijn de 
volgende fysieke communicatie-uitingen ingezet: 

 50.000 festivalmagazines;   

 30.000 last-minute flyers; 

 1200 posters op A2 en A3 formaat; 

 2500 flyers van het 4-mei programma; 

 5000 flyers met liedteksten van het Openingsconcert; 

 5000 flyers van de Familie- en Theaterweide; 

 1000 ‘Wat is nou die Vrijheid’ magazines; 

 Een week lang abri’s op alle stations in Overijssel;  

 Persberichten voor diverse programmaonderdelen; 

 Advertenties voor diverse programmaonderdelen; 

 Citydisplays in de regio; 

 Mobiele applicatie; 

 Aftermovie.  
 
Bevrijdingsfestival Overijssel was ook virtueel en in de landelijke media een groot succes. Een 
prachtige coproductie tussen verschillende partijen leidde tot een goede online live registratie via de 
livestream en landelijke aandacht door de televisie-uitzendingen van landelijke media als NPO3 en 
DWDD en Radio 2. De inzet van dit jaar was sterk gericht op verbeteren van kwaliteit, zowel van de 
productie als van de samenwerking. Dit alles met als doel een goede live beleving voor de 
thuisblijvers en het verder uitbouwen van de stevige landelijke positie van Bevrijdingsfestival 
Overijssel. 
 
NPO3 zond op 5 mei delen van het concert van Typhoon live uit op TV (340.000 kijkers) en de 
volgende dag gebruikte DWDD beelden uit deze productie (1.273.000 kijkers). De hele dag was 
mediapartner Radio 2 aanwezig op het festival en achter de schermen leidde deze samenwerking tot 
wederzijds uitwisselen van beelden, interviews en fotomateriaal. Ook RTVOost was de hele dag op 
het festival en zond zowel op radio als op tv meerdere keren live uit. Online was deze samenwerking 
ook goed zichtbaar. Veel landelijke mediapartners kozen er voor om Bevrijdingsfestival Overijssel te 
streamen via hun website zoals NOS, 3FM, 3voor12 en NU.nl. 
 
Deze hoogwaardige kwaliteit kwam tot stand door een bijzondere samenwerking tussen RTVOost, 
Deltion College, Landstede, GSAV en Boerdam. Laatstgenoemde is door de provincie Overijssel en 
Bevrijdingsfestival Overijssel gevraagd de coördinatie van de videoproductie van 4 en 5 mei uit te 
voeren en voor 3 podia een crew in de benen te zetten. Het resultaat was een breed gedragen co-
productie waarin alle partijen letterlijk en figuurlijk ‘een duit in het zakje’ deden. Bijvoorbeeld: 
studenten van beide onderwijsinstellingen volgden samen college van een ervaren regisseur van 
RTVOost. Mediapartner Radio2 schakelde een landelijk gerenommeerde geluidstechnicus in. De 
organisatie van Bevrijdingsfestival Overijssel had geen omkijken naar dit onderdeel van hun totale 
productie. Door de goede voorbereiding gaf een recordaantal bands toestemming om direct live uit 
te zenden. In totaal werkten ruim 100 medewerkers mee in de AV-crew. Al met al een productie om 
trots op te zijn. 
 
Online keken rond 5 mei ongeveer 120.000 kijkers via de livestream van www.jijenoverijssel.nl. Via 
landelijke TV hebben ruim 1.5 miljoen mensen mee kunnen genieten van het festival in Zwolle.  
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2.7 Conclusie 
Het programma van de jubileumeditie van Bevrijdingsfestival Overijssel was vergroot 
vanwege het 25 jarig bestaan en is goed ontvangen door het publiek. De inhoudelijke 

projecten waren goed uitgewerkt en het muzikale programma zorgde voor een hele goede sfeer op 
het festivalterrein. 
 
Vanwege de weersomstandigheden waren er uiteindelijk niet meer bezoekers dan voorgaande jaren. 
Gelukkig vielen de schadegevallen naar omstandigheden erg mee, dankzij de goede logistieke 
voorbereiding en de ondersteuning en nauwlettend advies van verschillende experts.  
 
Financieel zijn de kosten goed binnen de begroting gebleven, maar was de horecaomzet lager dan 
verwacht vanwege de storm ’s middags. In het volgende hoofdstuk worden de financiën uitgebreid 
besproken. 
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3.6 Jaarrekening Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel 
 
 

Balans per 31 augustus 2015 na resultaatbestemming         

  
 

31-08-15     
 

31-08-14     

Vlottende activa 
 

€   € 
 

€   € 

Vorderingen en overlopende activa 188.263     
 

95.208     

Liquide middelen 
 

244.181     
 

419.367     

Totaal vlottende activa       432.444       514.575 

  
 

      
 

      

Eigen vermogen 
 

268.599     
 

404.787     
Kortlopende schulden en overlopende 
passiva 163.843     

 
109.786     

        432.444       514.575 
 

Winst- en verliesrekening over 2014/2015             

  
 

01-09-2014/31-08-2015 
 

01-09-2013/31-08-2014 

  
 

€   € 
 

€   € 

Netto-omzet horeca 
 

0     
 

985.729     

Kostprijs omzet horeca 
 

0     
 

399.435     

Horecaresultaat   0       586.295     

Bijdrage, sponsoring en fondsen 
 

256.160     
 

409.795     

Som der bedrijfsopbrengsten       256.160       996.090 

  
 

      
 

      

Overige bedrijfskosten 
 

394.995     
 

910.995     

Som der bedrijfskosten       394.995       910.995 

  
 

      
 

      

Bedrijfsresultaat 
 

    -138.835 
 

    85.095 

Rente resultaat 
 

    2.647 
 

    1.572 

Resultaat boekjaar       -136.188       86.665 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2014-2015 
 
Algemeen 
 
De stichting is op 15 februari 1993 opgericht en heeft haar zetel in Zwolle. De doelstellingen van de 
Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel zijn: 

 Het publiek te informeren over en te waarschuwen tegen racistische tendensen in de 
samenleving en andere vormen van discriminatie; 

 Het jaarlijks op 5 mei vieren en gedenken van de Bevrijdingsdag in de vorm van een door de 
stichting te organiseren festival, waarbij onder andere de eigentijdse muziek wordt 
gestimuleerd. 

 
Verslaggevingsperiode 
Het boekjaar omvat de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2014 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken. 
Vanwege de veranderde bestuur situatie is de resultatenrekening erg vereenvoudigd ten opzichte 
van 2014. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 
 
Waarderingsgrondslagen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig verminderd met een 
voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
 
De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen. 
 
De overige activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen en 
diensten en de lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld. 
 
Onder netto-omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen 
voor geleverde goederen, onder aftrek van kortingen. 
 
De bedrijfslasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
 
Het financieel resultaat betreft het saldo van rentebaten en rentelasten. 
 
De gemeente heeft in 2010 besloten de stichting voor onbepaalde tijd toestemming te verlenen voor 
het vormen van een buffervermogen van maximaal 50% van de begroting van datzelfde jaar. De 
ingediende begroting 2015 bedroeg EUR 920.000. Het buffervermogen mag worden gevormd voor 
tegenvallende horecaresultaten en calamiteiten. Dit buffervermogen is ingegaan bij vaststelling van 
de jaarrekening 2009/2010. 
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Toelichting Balans 
Activa 

Vorderingen en overlopende activa         

  
 

31-08-15   31-08-14 

  
 

€   € 

Debiteuren / nog te factureren 
 

0   12.677 

Rente 
 

0   1.030 

Overige vorderingen 
 

135.504   65.788 

BTW nog te ontvangen   52.759   15.713 

Totaal vorderingen en overlopende activa 188.263   95.208 

     

     Liquide middelen         

  
 

31-08-15   31-08-14 

  
 

€   € 

ABN Amro 
 

2.608   2.721 

SNS 
 

455   26.802 

SNS renterekening 
 

851   0 

Rabobank 
 

37.715   28.703 

Rabobank productierekening 
 

553   905 

Rabobank spaarrekening 
 

201.978   360.000 

Kruisposten liquide middelen    20   237 

Totaal liquide middelen   244.181   419.367 
 

 

Eigen Vermogen       
   

 
31-08-15   31-08-14 

  
 

€   € 

Eigen vermogen 31-08-2014 
 

404.787   318.122 

Bij: Winst 2014/2015 
 

-136.188   86.665 

          

Eigen vermogen 31-08-2015   268.599   404.787 
 

Kortlopende schulden       
   

 
31-08-15   31-08-14 

  
 

€   € 

Crediteuren 
 

58.794   811 
Overige schulden en overlopende 
passiva 

 
105.049   108.975 

BTW         

Totaal vorderingen en overlopende 
activa   163.843   109.786 
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Toelichting Vorderingen 
 

 
2015   2014 

1295 / Kruisposten BV - Stichting 
 €   
13.966,00-    €                -    

1301 / Nog te ontvangen bedragen 
(huidig boekjaar)  €    19.572,00     €    48.322,00  

1302 / Nog te ontvangen bedragen   €                -       €      7.500,00  

1303 / Nog te ontvangen bedragen uit 
2014  €                -       €                -    

1304 / nog te ontvangen bedragen in 
2016 (provincie Overijssel)  €    29.898,00     €      9.966,00  

1350 / Vooruitbetaald initieel kapitaal  €  100.000,00     €                -    

 
      

  
 €  
135.504,00     €    65.788,00  

 

1295 / Kruisposten BV - Stichting       
 10% subsidie Nationaal Comité  €     4.000,00-    €                -    
 Evenementensubsidie 2015  €     9.966,00-    €                -    
 

  
 €   
13.966,00-    €                -    

 1301 / Nog te ontvangen bedragen 
(huidig boekjaar)       

 Rente  €         850,00      
 

10% subsidie Gemeente Zwolle  €      5.000,00     €      9.966,00  
Provincie 
Evenementensubsidie 2014 

10% subsidie Nationaal Comité  €      4.000,00     €    28.634,00  

Provincie 
Evenementensubsidie 
regulier 

Gemeente Zwolle uit 2014  €      9.722,00     €      9.722,00  
    €    19.572,00     €    48.322,00  
 1302 / Nog te ontvangen bedragen       
 Gasthuizen  €                -       €      7.500,00  
    €                -       €      7.500,00  
 1303 / Nog te ontvangen bedragen uit 

2014       
         
    €                -        
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1304 / nog te ontvangen bedragen in 
2016 (provincie Overijssel)       

 Evenementensubsidie 2013  €      9.966,00     €      9.966,00  
 Evenementensubsidie 2014  €      9.966,00      
 Evenementensubsidie 2015  €      9.966,00      
    €    29.898,00     €      9.966,00  
 1350 / Vooruitbetaald initieel kapitaal       
 Vooruitbetaald initieel kapitaal  €  100.000,00     €                -    
 

  
 €  
100.000,00     €                -    

  
 

Toelichting overige schulden en overlopende passiva 
 

 
2015   2014 

2200 / nog te ontvangen facturen       

Gemeente terugvordering subsidie  €    80.000,00  
 

 €    80.000,00  

Overige schulden  €           49,19     €      4.000,00  

Restant initieel kapitaal  €    25.000,00  
 

 €                -    

Extra kosten Niek van der Sprong 
Culturele Producties  €                -       €    24.487,52  

Nog te ontvangen facturen artists  €                -    
 

 €         487,50  

  
 €  
105.049,19    

 €  
108.975,02  

 
Toelichting Resultatenrekening 

 
 

Som der bedrijfsopbrengsten      
 

  
 

01-09-14 / 31-08-15   
01-09-13 / 31-08-
14 

   
 

€   € 
 Subsidie Provincie 

 
99.660   586.295 horecaresultaat 

Subsidie Provincie 
 

50.000   199.322 subsidies 

Gemeente Zwolle 
 

50.000   116.862 sponsoring 

Nationaal Comité 4/5 mei 40.000   12.500 fondsen 

Hervormd Weeshuis 
 

7.500   7.898 pacht 

VSB Fonds 
 

7.500   8.400 advertenties 

Prins Bernhard Cultuur 
 

1.500   59.846 toiletten 

        4.968 
vrienden van de 
vrijheid 

Totaal bedrijfskosten   256.160   996.090 
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Som der bedrijfskosten         

  
 

01-09-14 / 31-08-
15   

01-09-13 / 31-08-
14 

  
 

€   € 

Programmakosten 
 

100.000   166.131 

Kosten medewerkers 
 

0   65.248 

Kosten publiciteit 
 

995   33.359 

Organisatiekosten 
 

285.509   215.344 

Kosten infrastructuur 
 

0   430.912 

Overige kosten 
 

4.399     

Bestuurskosten 
 

4.091     

          

Totaal bedrijfskosten   394.995   910.995 
 

 
Ondertekening Bestuur voor akkoord: 
 
Zwolle 26-05-2016 
 
Rob Welten, voorzitter 

 
Sietse Haven, secretaris 
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4. Overige gegevens 
 

4.1 Resultaatbestemming 
 
 

Het resultaat 2014-2015 ad EUR 136.188 negatief wordt ten laste gebracht van de reserves. 
 
 

4.2 Beoordelingsverklaring 
 

 


