


Voorwoord 

Wij kunnen met tevredenheid terug zien op een hectisch, maar achteraf toch succesvol jaar.

De nieuwe directeur, Manon Derksen, moest na een uiterst korte inwerkperiode 

uitvoering geven aan de opdracht van het bestuur, om 2017 met een positief financieel 

resultaat af te sluiten. Dat zij hierin is geslaagd, verdient grote waardering.

De Bevrijdingsvuurceremonie en de Nationale Bevrijdingsvuurestafette, rond 

middernacht op 4 en 5 mei, brachten weer veel lopers op de been uit het hele land, 

vaak aangemoedigd door hun eigen burgemeester. Het Bevrijdingsdefilé op 5 mei was 

naar de mening van velen het beste in jaren vanwege de strakke formatie en verkorte 

doorlooptijd. Ook het Bevrijdingsfestival Gelderland mocht, ondanks de noodzakelijke 

vermindering van het aantal locaties, weer op ruim voldoende bezoekers rekenen.

De jaarrond agendering van educatieve activiteiten in de vorm van Wereldlezingen en 

projecten kreeg een nieuwe impuls; er is vanaf de zomer van 2017 aandacht voor de Japanse 

Capitulatie, interviews over specifieke thema’s (Wereldgesprekken) en schoolprojecten.

Alles overziende, spreekt het bestuur ook voor 2017 weer zijn grote dank uit jegens de directeur 

en medewerkers en de honderden vrijwilligers van Wageningen45 voor de geleverde prestaties!

Onze dank gaat evenzeer uit naar alle betrokken ondernemers, subsidiegevers en sponsoren 

dankzij wier bijdragen Wageningen zijn status van “Stad der Bevrijding” telkenjare waardig toont!

Mr. G.J. de Graaf,

voorzitter van Wageningen45
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1 organIsatIe

1.1 MIssIe en VIsIe

MIssIe

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) biedt een platform 

voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de 

verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van vrede, 

vrijheid en veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Onze oorsprong ligt in Wageningen, Stad der Bevrijding. Van hieruit spelen wij een nationale 

en internationale rol:

>  In Wageningen is, samen met de geallieerden, de herdenking van capitulaties aan het 

 einde van de Tweede Wereldoorlog gestart. Het betreft zowel de Duitse capitulatie in 

 Nederland als de Japanse capitulatie in Nederlands-Indië.

> Wageningen neemt een belangrijke internationale kennispositie in m.b.t. thema’s die nu 

 en in de toekomst bron kunnen zijn van (inter-)nationale conflicten.

> In 1945 is in Hotel De Wereld de capitulatie getekend. Hotel De Wereld (nationaal

 erfgoed), het Bevrijdingsdefilé en het Bevrijdingsvuur Wageningen zijn uniek bij het 

 eren en herdenken van bevrijders. 

Vanwege de centrale rol die Wageningen heeft gespeeld aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog, vindt het Bevrijdingsfestival Gelderland in Wageningen plaats. Doel van het 

Bevrijdingsfestival is het vieren van de bevrijding en vrijheid en het vergroten van de 

bewustwording wát wij op 5 mei vieren.

VIsIe

De missie leidt tot vier pijlers, die in onderling verband Wageningen45 laten bijdragen aan vrede 

en vrijheid in de wereld. Deze pijlers zijn:

Herdenken

Ieder jaar herdenken wij degenen die vielen als strijder voor onze vrijheid en eren hen die dit 

hebben overleefd. Daarnaast willen wij respect tonen voor degenen die zich namens ons land 

hebben ingezet voor vrede en vrijheid, waar ook ter wereld.

Vieren

Door middel van het Bevrijdingsfestival Gelderland vieren wij de bevrijding en de vrijheid waarin 

wij sindsdien leven. Essentieel hierbij is het vergroten van de bewustwording wát wij op 5 mei 

vieren.

Educatie

Wageningen45 zet zich in als platform voor vrede en vrijheid en stimuleert het maatschappelijk 

en politiek debat. Het educatieve beleid is gestoeld op bewustwording van de geschiedenis en 

de actuele waarde hiervan in onze samenleving, het stimuleren van het dialoog omtrent vrede, 

vrijheid en veiligheid, en doorgeven van relevante kennis en ervaring.

Monument

Hotel De Wereld is hét symbool voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Nederland 

(de capitulatie). Dit hotel markeert het begin van het naoorlogse Nederland in vrede en vrijheid.



1.2 Bestuur

Wageningen45 staat onder leiding van een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier personen, waarvan alle leden in functie zijn benoemd. 

Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan van de stichting en verantwoordelijk voor het 

geheel van de taakuitoefening. Bedrijfsvoering en bestuurszaken zijn ondergebracht bij het 

Dagelijks Bestuur en deze legt in die hoedanigheid verantwoording af aan het Algemeen 

Bestuur. Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal vijf keer per jaar; het Algemeen Bestuur 

vergadert drie keer per jaar.

De beloningsstructuur betreft voor zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur 

onbezoldigde functies. 

Bestuursleden

Mr. G.J. (Fred) de Graaf *    (voorzitter)

Ltgenmarns b.d. A.G. (Ton) van Ede *  (vice-voorzitter)

Dhr. J.H. (Jan) Leander CCO *  (penningmeester) 

Mr. I.A. (Ingeborg) Stadhouders *   (secretaris, vanaf 7 juli 2017)

Dhr. A. (Ad) van Liempt 

Prof. dr. C.C. (Carla) van Baalen 

Mevr. A.C. (Alice) van der Scheer 

Prof. dr. A. (Arthur) Mol

Ir. H.A.F.M. (Harry) Otten    (t/m 7 juli 2017)

* Dagelijks Bestuur

Adviseurs

Dhr. H.J. (Hein) Tromp   (Provincie Gelderland)

Dhr. G. (Geert) van Rumund  (Gemeente Wageningen)

Dhr. F.E. (Frans) Rondel   (Veteranenplatform, t/m 30 november 2017)

Bijzonder adviseur

Prof. Mr. P. (Pieter) van Vollenhoven

Directie

Mevr. M. (Manon) Derksen  (directeur)



1.3  personeel

1.3.1 Vaste Medewerkers

In 2017 hebben enkele functie- en personeelswisselingen plaatsgevonden. Twee parttime 

medewerkers, tezamen 0,8 fte, hebben de organisatie verlaten. Eén nieuwe medewerker is 

het team komen versterken. Op 31 december 2017 waren vier medewerkers vanuit 

Gemeente Wageningen gedetacheerd aan Wageningen45 (totaal 3,17 fte). Eind december 

waren er twee medewerkers in dienst van de stichting (1,36 fte).

1.3.2 Inhuur

In 2017 is de financiële administratie voor 0,1 fte uitbesteed. Tevens werd een medewerker 

ter ondersteuning van de organisatie van het evenement ingehuurd voor een periode van vijf 

maanden voor drie dagen per week (0,6 fte). Via Gemeente Wageningen is een medewerker 

ingezet voor het projectmatig opzetten van de horeca van het evenement. Rondom 4 en 5 mei 

zijn er diverse mensen ingehuurd als extra handen bij veiligheid en bij de op- en afbouw van 

het evenement.

1.3.3 stagIaIrs

In 2017 zijn zeven stagiairs werkzaam geweest in de periode februari t/m juni. Deze stagiairs 

hielden zich bezig met o.a. multimedia, educatie, sponsoring en de organisatie van het 

evenement. In de tweede helft van het jaar kwamen twee stagiairs werkervaring opdoen bij 

Wageningen45 in secretariële ondersteuning en multimedia.

1.3.4 VrIjwIllIgers 

Zonder de hulp en geweldige inzet van de ca. 600 vrijwilligers zou het Bevrijdingsevenement 

Wageningen niet mogelijk zijn. De vrijwilligers werkten in aanloop naar en tijdens het 

evenement mee aan zeer verschillende taken. Zo waren er de organisatievrijwilligers die zich 

gedurende het hele jaar met hart en ziel hebben ingezet voor de organisatie. 

Pleinvrijwilligers brachten de muziekpodia op de diverse pleinen tot stand, dagvrijwilligers hielpen 

op 4 en 5 mei  bij de vele werkzaamheden die lagen te wachten: van het regelen van het verkeer 

tot informatie verstrekken, van verzorgen van de catering tot PR-werkzaamheden. Ook waren er 

diverse werkgroepen die samen activiteiten voorbereidden en op de dag zelf hebben gezorgd 

voor een goede uitvoering.

1.4 partners 

Wageningen45 kan niet zonder haar partners. Om alle inhoudelijke activiteiten en het 

Bevrijdingsevenement Wageningen te kunnen laten plaatsvinden, is samenwerking onontbeerlijk.

Provincie Gelderland 

Dankzij de meerjarige ondersteuning maakt de Provincie Gelderland het Bevrijdingsevenement 

Wageningen al jaren mede mogelijk.

Gemeente Wageningen

Gemeente Wageningen is een zeer belangrijke partner voor Wageningen45. Als subsidie- en 

vergunningverlener draagt zij in grote mate bij aan de totstandkoming van het 

Bevrijdingsevenement Wageningen en het bestaan van Wageningen45. 

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het Bevrijdingsfestival Gelderland is één van de veertien nationale Bevrijdingsfestivals onder 

de vlag van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hiervoor stelt het comité niet alleen geld ter 

beschikking, maar ook ondersteuning in de vorm van Ambassadeur van de Vrijheid, samenwerking 

met derden, materialen, PR, etc. Ook bepaalt zij jaarlijks het landelijk thema, met als thema 

in 2017: ‘Geef vrijheid door’. Daarbij erkent het Nationaal Comité 4 en 5 mei de bijzondere 

symbolische waarde van de Nationale Bevrijdingsvuurestafette. 



Ministerie van Defensie

Defensie steunt al jaren Wageningen45 bij de voorbereiding en uitvoering van het 

Bevrijdingsdefilé, de herdenkingen en het Foulkes Festival op 5 mei in Wageningen. Zo is bij 

ministerieel besluit besloten dat het Ministerie van Defensie middels een convenant het 

evenement in ieder geval tot en met 2020 zal blijven ondersteunen. 

vfonds

Het vfonds zet zich in voor erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers van de 

Nederlandse overheid, waar ook ter wereld. Mede dankzij de bijdrage van het vfonds kan 

Wageningen45 verschillende activiteiten organiseren met betrekking tot de thema’s vrede, 

vrijheid en veiligheid. 

 

Sena Performers Stage 

Sena ondersteunt het Sena Performers Stage. De vrijwilligers van Popcultuur Wageningen 

konden hierdoor een volwaardig podium met aanstormend muziektalent programmeren.

Wageningen University and Research Centre 

Wageningen University and Research Centre levert op verschillende gebieden een grote bijdrage 

aan het Bevrijdingsevenement. In 2017 was dit in de vorm van locatiegebruik en sponsoring. Er 

is tevens een educatieve samenwerking met Studium Generale, die zich met name op (het 

ontwikkelen van het vermogen tot) zinvolle reflectie richt.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In 2017 ondersteunde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wederom 

de activiteiten van het Bevrijdingsevenement van Wageningen45. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunde in 2017 de activiteiten 

van het Bevrijdingsevenement van Wageningen45. 

1.5 sponsorIng  

Sponsorwerving is een steeds belangrijker wordend aspect van de financiering van onze 

activiteiten. In 2017 hebben vele in Wageningen gevestigde nationaal en internationaal 

opererende bedrijven, Wageningse ondernemers en sponsoren buiten Wageningen, wederom 

bijgedragen aan de totstandkoming van het evenement. Wij zijn hen hier zeer dankbaar voor: 

zonder hen was het Bevrijdingsevenement Wageningen niet mogelijk geweest. 

Sponsoren in 2017

> Afvalcombinatie Vallei   > Hexta hekwerk en terreinbeveiliging B.V.

> Agruniek Rijnvallei    > Hooijer Wegenbouw B.V.   

> Albers Alligator    > Jumbo Wageningen

> Audio Traject     > Kapsalon Hoksbergen

> Auto Versteeg    > KPN

> Bakker Bart Wageningen    > Marin

> Bit webruimte    > Media Cows

> Boekhandel Kniphorst   > Nacht van de Vluchteling

> Clocked-Up     > Noldus

> De Persgroep Nederland   > Profi-Sec

> Friesland Campina    > Riwojo

> Gebr. Bonenkamp    > Rootnet

> Giesen Schoenen    > United Xposure

> Gigant      > Van de Weerd

> Groote Schaarsberg Audio Visueel  > Vitens (Kraanwater Graag)

> Heineken     > Wageningen UR

       > Windkorenmolen de Vlijt



2 actIVIteIten

2.1 herdenken 

Sinds 1975 vindt ieder jaar op Bevrijdingsdag in Wageningen de herdenking van de Duitse 

capitulatie in Nederland plaats. Op deze dag staat Wageningen45 stil bij de offers die voor onze 

bevrijding zijn gebracht en eren wij degenen die voor onze bevrijding hebben gevochten. 

De boodschap die Wageningen45 daarbij wil meegeven, is dat vrede, vrijheid en veiligheid niet 

vanzelfsprekend zijn. We moeten ons daarvan bewust zijn, het koesteren en ons daar actief voor 

inzetten.

In het kader daarvan organiseert Wageningen45 ieder jaar een reeks activiteiten waarbij deze 

thema’s centraal staan. Op 4 mei, vlak voor middernacht, trappen wij af met de 

Bevrijdingsvuurceremonie waarbij om exact 24.00 uur het Bevrijdingsvuur wordt ontstoken. Direct 

daarop is de start van de Nationale Bevrijdingsvuurestafette, waarbij het Bevrijdingsvuur in de 

nacht van 4 op 5 mei over heel Nederland wordt verspreid. Op 5 mei staan het Foulkes Festival, de 

herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk, de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 

op het 5 Mei plein, en aansluitend het Bevrijdingsdefilé op het programma.



2.1.1  BeVrIjdIngsVuurcereMonIe en de natIonale 

 BeVrIjdIngsVuurestafette 

Het Bevrijdingsvuur is hét symbool voor leven in vrede en vrijheid. Sinds 1948 is het de traditie 

dat het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen door heel Nederland wordt verspreid. Het vuur 

wordt hardlopend door o.a. gemeenten, lokale atletiek- en sportverenigingen, 4 en 5 

mei-comités, Oranjeverenigingen en andere organisaties meegenomen naar hun eigen 

gemeente. De aankomst van het Bevrijdingsvuur in de eigen gemeente vormt de symbolische 

start van de lokale 5 mei activiteiten. De Bevrijdingsvuurestafette is een indrukwekkend teken 

van nationale eenheid. Er liepen dit jaar 78 loopgroepen met in totaal 1615 deelnemers mee. 

De 78 loopgroepen brachten het vuur naar 77 gemeenten. 

In 2017 was Haarlem de gastheer voor de Nationale aftrap voor Bevrijdingsdag. Traditiegetrouw 

start er een loopgroep uit de gemeente waar de Nationale aftrap is. De loopgroep Running Blind 

had de eer om het Bevrijdingsvuur uit handen van Commissaris van de Koning van 

Noord-Holland, Johan Remkes, te mogen ontvangen en mee terug te nemen naar Haarlem. 

Extra bijzonder was het dat ook dit jaar de Lotto-Jumboploeg aan de start verscheen. De 

Lotto-Jumboploeg werd vergezeld door de Wounded Warriors: fysiek en/of mentaal gewonde 

veteranen. Zij fietsten op 5 mei samen de Freedom Ride. Prominente fietsers voor de 

Lotto-Jumboploeg waren topsporters Jan Smeekens en Lars Boom.

Voorafgaand aan de Bevrijdingsvuurestafette vindt de Bevrijdingsvuurceremonie plaats; een 

culturele omlijsting bij het ontsteken van het Bevrijdingsvuur om exact 24.00 uur. Dit jaar was 

het programma een variatie van muziek, zang en het gesproken woord, waarin het persoonlijk 

verhaal centraal stond. Onder andere singer/songwriter Rogier Pelgrim en het Hull Freedom 

Chorus uit Hull traden op, Anna van Diepen en wethouder Lara de Brito vertelden verhalen. 

Even voor middernacht overhandigde de Britse veteraan Ray Lord het Bevrijdingsvuur aan de 

Burgemeester van Wageningen, Geert van Rumund, die vervolgens het Bevrijdingsvuur 2017 

ceremonieel ontstak op het 5 Mei plein.



2.1.2  foulkes festIVal

Op het terrein De Dreijen, van de Wageningen University and Research Centre, wordt sinds 2002 

een programma aangeboden dat de bezoekers mee terugneemt naar de jaren 1940-1945. 

Het is voor de bezoekers een leerzaam en interessant programma, dat laagdrempelig is en plezier 

uitstraalt. Daarnaast is het de plek waar alle veteranen die deelnemen aan het Bevrijdingsdefilé 

zich verzamelen, honderden minireünies houden en zich natuurlijk voorbereiden op het 

Bevrijdingsdefilé. Voor de bezoeker is het dan ook heel eenvoudig om kennis te maken met 

veteranen, hen vragen te stellen en natuurlijk om met hen op de foto te gaan.

In 2017 namen tien re-enactmentgroepen deel, stonden 80 historische voertuigen opgesteld en 

waren er 30 exposities van oorlogsmusea. Voor het educatieve deel van het programma waren er 

diverse musea, verzamelaars en verenigingen aanwezig. Bezoekers konden er onder meer replica’s 

van historische vliegtuigen, tanks en schepen bezichtigen. 



2.1.3  herdenkIngsBIjeenkoMst johannes de doperkerk 

De Herdenkingsbijeenkomst voor genodigden vindt ieder jaar plaats in de Johannes de 

Doperkerk, nabij het 5 Mei plein. In 2017 spraken prof. dr. Yvonne Donders en Gen. Maj. der 

Mariniers b.d. Frank van Kappen over het jaarthema ‘Het persoonlijke verhaal’. 

Prof. dr. Yvonne Donders is Hoogleraar Internationale Mensenrechten en Culturele Diversiteit en 

hoofd van de afdeling Internationaal en Europees Publiekrecht aan de faculteit der 

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Zij sprak over verschillende vormen van 

vrijheid, de vrijheidsindex, de betekenis van tolerantie en het doel van de staat. Gen. Maj. der 

Mariniers b.d. Frank van Kappen is lid van de Eerste Kamer en voormalig adviseur van de 

secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van vredesoperaties. Hij sprak over 

hoe zijn loopbaan, ervaringen en ontmoetingen als militair zijn kijk op de wereld en op vrijheid 

hebben gekleurd.

Het muzikale programma is verzorgd door zangeres Tania Kross en het Regiment Fanfare Garde 

Grenadiers en Jagers.

2.1.4 natIonale herdenkIng capItulatIes 1945

Voorafgaand aan het defilé vindt jaarlijks de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 plaats. 

De plechtigheid werd bijgewoond door prof. mr. Pieter van Vollenhoven, de Commandant der 

Strijdkrachten Tom Middendorp, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griesven en 

vele nationale en internationale hoogwaardigheidsbekleders. De herdenking begon met de 

vlaggenceremonie waarbij leerlingen van de St. Jozefschool in Wageningen de nationale 

vlaggen van de geallieerde landen overhandigen aan de militaire attachés. Hierna volgde de 

kranslegging door voorzitter Fred de Graaf en burgemeester Geert van Rumund, gevolgd door 

een minuut stilte en het Wilhelmus. Als laatste hield de Commandant der Strijdkrachten een 

korte speech. De Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers ondersteunden de ceremonie 

muzikaal. 



2.1.5  BeVrIjdIngsdefIlé 

Het Bevrijdingsdefilé is een begrip geworden en trekt vele bezoekers uit het hele land. Het is 

een respectvol en feestelijk eerbetoon aan onze internationale bevrijders, aan nationale en 

internationale veteranen uit latere oorlogen, conflicten en missies, en actieve Nederlandse 

militairen van marine, land- en luchtmacht die zich op dit moment nog steeds inzetten voor 

onze vrijheid. 

Dit jaar hebben zeven Tweede Wereldoorlogveteranen deelgenomen aan het Bevrijdingsdefilé. 

59 historische militaire voertuigen zijn ingezet om de oudere en mindervalide veteranen te 

kunnen laten deelnemen. Tien muziekkorpsen uit het hele land ondersteunden het 

Bevrijdingsdefilé op muzikale wijze.

Het Bevrijdingsdefilé werd afgenomen door Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp 

onder toeziend oog van prof. dr. Pieter van Vollenhoven, minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, de vele (internationale) genodigden en natuurlijk de 

duizenden bezoekers.

Een emotioneel eerbetoon was er voor Luitenant-Generaal b.d. Ted Meines, Vader der Veteranen. 

Op 24 december 2016 overleed hij op 95-jarige leeftijd. Voor hem was een stoel, met daarop een 

bos bloemen, leeg gehouden. 



2.1.6  BeVrIjdIngsVuurcereMonIe 18/19 septeMBer 

Ieder jaar wordt in september het Bevrijdingsvuur vanuit Bayeux, Frankrijk, naar Eindhoven 

gebracht, waar het op 18 september aankomt. Dit markeert het moment waarop Eindhoven op 

18 september 1944 door de geallieerden bevrijd werd van de Duitse bezetters. Tijdens de 

ceremonie in Eindhoven namen de burgemeester van Wageningen, de directeur van 

Wageningen45 en een loper van atletiekvereniging Pallas’67 het Bevrijdingsvuur in ontvangst 

van de burgemeester van Eindhoven. De lopers van atletiekvereniging Pallas’67 brachten 

vervolgens de vlam in een nachtelijke estafette naar Wageningen. Tijdens de estafette stonden 

de lopers stil bij alle oorlogsmonumenten langs de route en werd er bij ieder monument een 

kaars aangestoken. 

In de ochtend van 19 september 2017 kwam het vuur aan in Wageningen en werd in een 

bescheiden ceremonie door de burgemeester van Wageningen in ontvangst genomen. Een loper 

van Pallas’67 ververste het eeuwig brandende vuur van het monument Vrijheidsvuur. Er zijn 

korte toespraken gehouden door Pallas’67, de president van W.S.V. Ceres, burgemeester 

Van Rumund en de directeur van Wageningen45. Wageningsche Studenten Schietvereninging 

‘Transvaal’ hees de vlag en de ceremonie werd muzikaal ondersteund door studentenorkest 

De Ontzetting. 



2.2 VIeren 

In 2017 was het Bevrijdingsevenement Wageningen wederom een succes. Hoewel de 

temperatuur aan de frisse kant was en de bezoekersstroom wat later dan gebruikelijk op gang 

kwam, zijn er ongeveer 120.000 bezoekers op alle activiteiten afgekomen. De activiteit die ieder 

jaar veruit de meeste bezoekers trekt is het Bevrijdingsfestival Gelderland. De sfeer was ook dit 

jaar uitstekend. Met slechts vijf aanhoudingen voor kleine vergrijpen is het Bevrijdingsfestival 

ook qua veiligheid een succes te noemen. 

2.2.1  theMa-actIVIteIten

Het Bevrijdingsfestival Gelderland is niet zomaar een muziekfestival. De organisatie wil de 

bewustwording bij de bezoekers vergroten dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend 

zijn. Om dit te bewerkstelligen worden elk jaar, naast de muziekpodia, laagdrempelige 

thema-activiteiten gerealiseerd. Deze activiteiten zijn zowel inhoudelijk als qua opzet breed 

georiënteerd.

Plantsoen van de Vrijheid

Tijdens het Bevrijdingsfestival Gelderland is het Wageningse ‘Plantsoen’ omgetoverd tot 

‘Plantsoen van de Vrijheid’. Hier krijgen sociaal-maatschappelijke organisaties een plek om hun 

boodschap uit te dragen. Dit gebeurt doorgaans met ludieke activiteiten, zodat de bezoekers op 

een laagdrempelige en speelse manier worden uitgedaagd na te denken over de thema’s vrede, 

vrijheid en veiligheid en thema’s die daaraan gerelateerd zijn.

Streetwise namens KWF Kankerbestrijding

Streetwise Event Promotions verzorgt aansprekende en originele promotie- en marketingacties 



voor goede doelen en maatschappelijke organisaties. Zij stonden op het Plantsoen van de 

Vrijheid namens KWF Kankerbestrijding met de KWF Insmeerbar. Bezoekers konden zich (laten) 

insmeren zodat ze goed beschermd waren tegen de zon. Tijdens het insmeren werd er 

voorlichting gegeven over de risico’s van onbeschermd zonnen.

Amnesty International

Amnesty International zet zich o.a. in voor afschaffing van de doodstraf, voor het beschermen van 

de rechten van vluchtelingen, voor de strijden tegen politiek geweld en vervolging, en komt op 

voor de vrijheid van meningsuiting. Zij plaatsten een UVRM bouwhekdoek met de tekst: ‘Ik sta 

voor mensenrechten’. De bezoekers konden (met naambord) letterlijk voor het doek gaan staan en 

een foto nemen om te laten zien dat zij voor mensenrechten staan.

ProDemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn 

van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen, 

in de gemeente, de provincie, het land en Europa. Prodemos was aanwezig met de PartijenWijzer. 

Bezoekers lazen meerdere korte teksten over tien politieke thema’s. Elke tekst gaf een visie weer. 

Per thema konden de bezoekers een visie uitkiezen die hen het meeste aansprak. Vervolgens 

kregen ze te horen welke politieke partij het beste bij ze past.

Stichting Vluchteling/ Nacht van de vluchteling

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan 

vluchtelingen en ontheemden (vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen). Bij acute nood zorgt 

Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, hulpgoederen, voedsel, 

schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. De festivalbezoekers konden in een zeecontainer 

door middel van een VR-bril en koptelefoon in een virtuele wereld stappen, waardoor zij het idee 

kregen dat ze in een vluchtelingenkamp in Irak waren. In deze virtuele wereld konden ze met 

iemand meelopen die zijn/haar eigen verhaal vertelde. 



Veteraneninstituut

Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het 

instituut biedt via het Veteranenloket toegang tot zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse 

veteranen, dienstslachtoffers en hun gezinsleden. Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een 

belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties 

die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die 

daarbij werden gebracht. Ook verwerft en verspreidt het instituut kennis over onderwerpen die 

voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Het Veteraneninstituut was aanwezig met hun educatieve programma ‘Speeddaten met 

Veteranen’. Festivalbezoekers worden getriggerd om in gesprek te gaan met veteranen over hun 

ervaringen en verhalen.

Loesje

Loesje maakt aansprekende, verrassende, humoristische, relativerende en strijdbare teksten. Deze 

teksten worden zo geschreven dat iedereen de boodschap ‘hoort’, mensen nieuwsgierig worden en 

er vervolgens op reageren. Loesje heeft zes workshops creatief schrijven georganiseerd, waarvan 

drie workshops in het Engels.  

Het Rode Kruis

2017 was het 150e jubileumjaar van Het Rode Kruis. Daarom reisden ze door het hele land met 

een speciale Rode Kruis-jubileumtentoonstelling. Deze bestond uit een groot rood kruis waar 

beeldschermen in gemaakt zijn. In deze beeldschermen worden monologen afgespeeld over een 

vrijwilliger die iets bijzonders heeft gedaan of een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van 

het Nederlandse Rode Kruis.

Studentendesk Rode Kruis Wageningen

De Studentendesk Wageningen stond op het Plantsoen van de Vrijheid met een ‘Break the Silence 

Disco’. Bezoekers van het festival konden dansen op de muziek uit conflictgebieden. De nummers 



enthousiaste muzikanten die voornamelijk gipsynummers spelen. De muziek vindt zijn oorsprong 

in Roemenië en Hongarije, maar hun repertoire bevat ook Joodse, Russische en Franse nummers. 

Met 108 bezoekers was de voorstelling helemaal uitverkocht.

 

3D Street Art

Marianne Schokkenbroek heeft een 3D tekening gemaakt in de buurt van de Serre. Marianne 

Schokkenbroek is een historisch geograaf, maar na het afronden van haar universitaire studie 

besloot ze om haar geluk te zoeken als professioneel illustrator of schilder. De laatste tijd zijn 

daar veel straattekeningen bij gekomen. In de tekening zijn de volgende thema’s verwerkt: 

Wageningen, Stad der Bevrijding; Geef vrijheid door.

Wereldkeuken

Wageningen45 heeft contact gelegd met de Wereldkeuken uit Arnhem. Wereldkeuken is een 

initiatief van zorggroep Driestroom voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Marc van 

Laar, de chef-kok, is een Wageninger en vond het idee voor een wereldkeuken een goed initiatief. 

De directie van zorggroep Driestroom was hierover ook enthousiast en stemde in met een 

samenwerking. De Wereldkeuken heeft voor deze samenwerking zelfs haar deuren voor 1,5 dag 

gesloten. Vanwege de beschikbare mankracht is het een kleine opzet geworden, maar het stond 

prachtig in het Torckpark. De volgende gerechten zijn geserveerd:

>  Afghaanse kip met rijst;

>  Turks broodje met hummus, gegrilde groente en knoflooksaus;

>  Thaise noedels met gamba’s, roerbakgroente en Teriyakisaus;

>  Franse kipsteak (geroosterd) met zuurkool en Parissaus.

Escape Room

In samenwerking met Clocked-Up Escape Room Arnhem is een speciale 10-minuten Vrijheid 

Escape Room ontwikkeld. Het fenomeen ‘Escape Room’ bestaat al vele jaren, maar dan als spel 

wat online gespeeld wordt. De Escape Room als levensechte ervaring is echter de laatste tijd 

waren uitgekozen door gevluchte jongeren die nu in Nederland verblijven. Op deze manier wil 

het Rode Kruis laten zien dat vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Shout

Shout Wageningen zet zich in voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en 

travestieten. Shout presenteerde zich met een quiz om mensen aan het denken te zetten over 

seksuele voorkeuren en diversiteit.

World’s Best News

World’s Best News inspireert mensen met positieve verhalen over de vooruitgang. Door mensen 

te informeren over de vooruitgang wil World’s Best News mensen in laten zien dat de wereld er 

op veel fronten beter uitziet dan een paar decennia geleden. Zij waren aanwezig met een 

vooruitgangsquiz. Met deze quiz wilden ze de bezoekers op de hoogte brengen hoe de wereld 

ervoor staat.

InhoudelIjke theMa-actIVIteIten

Thema-avond filmvoorstelling Django

In samenwerking met het Heerenstraat Theater is er op 3 mei een filmvoorstelling georganiseerd; 

de voorpremière van Django. Django Reinhardt wordt beschouwd als de pionier van gitaarjazz, 

Europese jazz en de vader van de zogenaamde swing jazz, in ieder geval in Europa. De film gaat 

over de vlucht van jazzmuzikant Django Reinhardt uit het door de nazi’s bezette Parijs in 1943. 

Reinhardt, geboren in een dorp in Henegouwen, was zigeuner, een bevolkingsgroep die door de 

nazi’s werd vervolgd. Dit weerhield hem er niet van om zijn geliefde jazzmuziek te spelen. 

De inleiding werd verzorgd door Georg Lankester. Georg Lankester is een Nederlandse Django-

kenner en één van de oprichters van de stichting Hot Club De France Nederland. Daarnaast 

heeft hij een boek geschreven over de carrière van Django Reinhardt. De muzikale omlijsting 

werd verzorgd door de Wageningse studentenzigeunerkapel Malac Banda. Dit is een groep 



in een stroomversnelling geraakt en heeft zijn populariteit overal ter wereld bewezen. Spelers 

worden fysiek in een ruimte opgesloten welke is ingericht als spelkamer. Dit betekent dat 

overal in deze ruimte aanwijzingen, puzzels en verwijzingen liggen die spelers verder helpen 

om het enige doel te bereiken: ontsnappen. Deze speciale escape room is ontwikkeld in het 

kader van de vier vrijheden van Roosevelt en de spelelementen zijn hierop aangepast. De 

Escape Room was te spelen voor €10,- per spel (opbrengsten gingen naar Wageningen45) 

voor maximaal 5/6 personen. In totaal deden 22 groepen mee en daarmee zat het spel vol.

VR-stand

In samenwerking met Museum de Casteelse Poort kon iedereen via Virtual Reality kennis 

maken met de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Tussen 22 april en 5 mei 

stond de Virtual Reality-stand van Liberation Route Europe in Museum de Casteelse Poort in 

Wageningen. Bezoekers konden plaatsnemen in een stoel en de app bekijken met speciale 

VR-brillen. Hierdoor kwamen zij terecht in een virtueel oorlogslandschap waar getuigenissen 

van soldaten en burgers over de Tweede Wereldoorlog in Gelderland gehoord kunnen worden.

theMa actIVIteIten gekoppeld aan het natIonaal coMIté 4 en 5 MeI 

Opening Hoofdpodium

De opening van het Bevrijdingsfestival Wageningen 2017 startte vanaf het 5 Mei plein. Van daaruit 

vertrokken de jeugdleden van Pallas ’67 en de Britse veteraan Ray Lord, begeleid door de politie 

richting hoofdpodium. De jeugdleden van Pallas’67 droegen de fakkels met het Bevrijdingsvuur. 

Aangekomen bij het hoofdpodium, werden Ray Lord, twee jeugdleden van Pallas’67, 

zanger/rapper Diggy Dex en de jonge asielzoeker Karam door de presentator op het podium 

geroepen en geïntroduceerd bij het publiek. Na een korte speech van Diggy Dex en Karam 

ontstaken zij onder toeziend oog van de festivalbezoekers, de jonge atleten en natuurlijk de 

Britse veteraan Ray Lord, het Bevrijdingsvuur. Hiermee was het Bevrijdingsfestival Gelderland 2017 

officieel geopend.



5 voor 5 moment 

Op 5 mei staan we om 5 voor 5 (16.55 uur), vijf minuten stil bij onze vrijheid. We staan, tegelijk  met 

bijna één miljoen Bevrijdingsfestivalbezoekers in het hele land, stil bij het idee dat we in vrijheid 

feest kunnen vieren. Tegelijkertijd staan we ook stil bij de onvrijheid van anderen op de wereld. 

Vanaf het hoofdpodium op elk Bevrijdingsfestival worden de bezoekers meegenomen in dit 

symbolisch moment. 

Ambassadeur van de Vrijheid

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei had De Jeugd van Tegenwoordig, De Staat en Broederliefde 

benoemd tot Ambassadeurs van de Vrijheid 2017. Na de bekendmaking dat Broederliefde één van 

de ambassadeurs zou zijn, ontstond er ophef over een (oud) filmpje waarin een lid van de 

rapformatie een antisemitische uitspraak deed tijdens een voetbalwedstrijd. Dit leidde tot het 

besluit van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om af te zien van het ambassadeurschap van 

Broederliefde. Dit had tot gevolg dat Bevrijdingsfestival Gelderland 2017 geen Ambassadeur van 

de Vrijheid had.

2.2.2 MuzIekpodIa en pleInen 

Van Gemeente Wageningen kreeg Wageningen45 eind 2016 de opdracht het aantal podia en 

pleinen te verminderen. De stad Wageningen kan de groeiende bezoekersstromen amper aan en 

wil de bezoekersaantallen aanzienlijk verminderen. De organisatie heeft daarom, na zorgvuldige 

afweging en met pijn in het hart, een aantal muziekpodia en pleinen  uit haar programmering 

moeten schrappen. Er is echter wel rekening gehouden met het feit dat afbouwen van het aantal 

bezoekers niet in één keer gaat. Indien er onvoldoende aanbod en ruimte is voor de mensenmassa, 

onstaat er een grote kans op ongeregeldheden. Daarom konden enkele lokale initiatieven, met 

toestemming van Wageningen45, plaatsvinden. Deze initiatieven vielen echter niet onder de 

paraplu van de organisatie. Onderstaand een overzicht van alle muziekpodia en pleinen die in 

2017 een mooie plek kregen in de programmering. In de bijlage is een overzicht opgenomen van 

alle bands die op de muziekpodia hebben opgetreden.



Hoofdpodium 

Hét podium met bekende artiesten en bands zoals Diggy Dex, Douwe Bob, DI-RECT en My Baby 

welke werd geproduceerd door vrijwilligers van Studentenvereniging SSR Wageningen. De 

programmering werd dit jaar voor het eerst verzorgd door Goomah Music.

Sena Performers Stage 

Sena, de rechtenorganisatie voor artiesten en producenten, heeft in 2017 de Sena Talent Stage 

omgedoopt tot Sena Performers Stage; een podium voor aanstormend muziektalent. Het plein 

wordt ieder jaar geprogrammeerd en gerund door de vrijwilligers van Popcultuur Wageningen. Dit 

jaar stond het podium direct naast het hoofdpodium en wisselde de programmering elkaar om 

en om af. Hierdoor konden de opkomende bands tijdens de change-over van het hoofdpodium 

profiteren van het publiek dat afkwam op de grote namen van het hoofdpodium.

Kabaal am Gemaal 

Kabaal am Gemaal is het alternatieve podium op het Bevrijdingsfestival Gelderland, dat plaats 

biedt aan het stevige gitaarwerk: ska, punk, rock en metal. Het plein werd ook dit jaar 

geprogrammeerd en gerund door leden van studentenvereniging Unitas.

Salverdaplein 

Het Salverdaplein stond, net als voorgaande jaren, in 2017 in het teken van internationale 

muzikale ontmoetingen, ook wel wereldmuziek genoemd. Het plein werd geprogrammeerd en 

gerund door de vrijwilligers van Baobab Music.

Tribute²

Het podium op de Gevangentoren bood plaats aan acht coverbands die het publiek de hele dag 

lieten swingen. Het plein werd geprogrammeerd en gerund door de lokale organisatie Loburg Live.



Beuningplein 

Op dit plein is het blues wat de klok slaat. Het plein werd net zoals in voorgaande jaren 

geprogrammeerd en gerund door vrijwilligers van BluesClub XXL.

Markt

Dit muziekpodium werd dit jaar door omstandigheden door Wageningen45 zelf georganiseerd. 

Het genre was, net zoals in 2016, ‘Nederlandse Feestmuziek’.

DanceSquare

In 2017 was DanceSquare weer terug van weggeweest. De organisatie was in handen van 

Poolcafé Infinity en er kwamen weer erg veel jonge bezoekers af op de dansfeest. Onderdeel van 

de programmering was DJ Ruud Feltkamp namens internationale vredesbeweging MasterPeace.

Kinderfestival 

Het Torckpark stond dit jaar in het teken van veel plezier voor de jongste bezoekers. Tussen 

12.00 - 18.00 uur konden kinderen van alle leeftijden genieten van het diverse aanbod op het 

Kinderfestival; van theater tot een kinderboerderij, van circus tot springkussen. Tussen de 

activiteiten liepen ook straattheaterartiesten rond zoals De Afvalbutlers en Leipe Leo.



2.3 educatIe

Voor educatie stond 2017 in het teken van verandering. In februari werd het begin gemaakt met het 

schrijven van een nieuw meerjarig educatief beleid. Hierbij werd ook een inhoudelijk programma 

voor het ‘schooljaar 2017/2018’ ontwikkeld. Voor de zomer werd het oude educatieve programma 

nog uitgevoerd, vanaf augustus trad het nieuwe beleid en bijbehorend programma in werking.

2.3.1 wereldlezIngen 

Tot de zomer werden de Wereldlezingen georganiseerd in Hotel De Wereld. Bij de Wereldlezingen 

stonden de thema’s vrede, veiligheid en vrijheid centraal en werden besproken vanuit (één van) 

de volgende invalshoeken: wetenschap, politiek en maatschappij. De volgende wereldlezingen 

hebben in 2017 plaatsgevonden:

>  Anke Kluppels (PAX) over vrouwen in conflictgebieden op 14 maart. 

>  Ad van Liempt over zijn nieuwe boek ‘Hier om te helpen’ over het Rode Kruis op 13 juni.

2.3.2   wereldgesprekken

In het nieuwe educatieve programma hebben de Wereldgesprekken de plaats van de 

Wereldlezingen ingenomen en deze vinden plaats in de bibliotheek (bblthk). In de 

Wereldgesprekken worden toonaangevende gasten geïnterviewd over (actuele) thema’s op 

gebied van vrede, vrijheid, veiligheid en democratie. In het najaar worden deze thema’s 

gekoppeld aan de actualiteit. In 2017 was dat ‘Medialogica’.

5 oktober 2017: Eric Wijnacker interviewt Marc Josten

Onderzoeksjournalist en hoofdredacteur van omroep Human Marc Josten is één van grootste 

kenners van Nederland op gebied van medialogica; de manier waarop media de werkelijkheid van 

het nieuws presenteren en de invloed die dit heeft op de publieke opinie. Media kunnen onze 

beeldvorming over een onderwerp sturen. In dit Wereldgesprek ging journalist Eric Wijnacker, 

van dagblad De Gelderlander, met Marc Josten en het publiek in gesprek over door de media 

gemaakte keuzes en de macht die dit met zich meebrengt.



30 november 2017: Ad van Liempt interviewt Pien van der Hoeven

Nepnieuws, leugenachtige politici en alternatieve feiten: de waarheid is voor een toenemend 

aantal mensen de waarheid niet meer. Sinds de Amerikaanse president Trump de term 

‘alternative facts’ introduceerde en ‘fake news’ steeds meer in de aandacht is komen te staan, 

lijkt dit, vooral door de invloed van social media, steeds meer een hedendaags fenomeen. 

Maar is dit ook zo? In dit Wereldgesprek namen journalist Ad van Liempt en mediaspecialist en 

historicus Pien van der Hoeven het publiek mee op een historische reis door alternatieve feiten 

ten tijde van conflicten.

2.3.3 VrIjheIdscolleges 

In 2017 vonden voor de derde keer, in samenwerking met Nationaal Comité 4 en 5 mei en de 

bblthk, de Vrijheidscolleges plaats. De Vrijheidscolleges zijn een serie lezingen van bekende 

opiniemakers en denkers met de ‘Vier Vrijheden’ van Roosevelt als thema. De wereldlezingen 

vinden plaats in aanloop naar de festiviteiten op 5 mei.

In 2017 zijn de volgende colleges gegeven:

>  Maarten van Rossem sprak over de risico’s van de democratie op 11 april.

>  Prem Radhakishun sprak over vrijheid van meningsuiting op 17 april.

>  Naema Tahir sprak over de vrijwaring van gebrek en vluchtelingen op 25 april.

>  Eric Corton sprak over meningsverschillen bij definiëring van vrijheid op 5 mei.

2.3.4 project rondoM de japanse capItulatIe 1945

Onderdeel van het nieuwe educatieve beleid is het aandacht vragen voor de Japanse Capitulatie 

in 1945. De ‘s’ in Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 staat voor de Duitse Capitulatie 

in Nederland en voor de Japanse Capitulatie in Azië, waar Nederlands-Indië (nu: Indonesië) 

gelegen was. Met de laatste capitulatie kwam op 15 augustus 1945 officieel een einde aan de 

Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Indische Salon

Op zaterdag 26 augustus 2017, organiseerde Wageningen45 in samenwerking met verpleeghuis 

Rumah Kita en ondersteund door het Indisch Herinneringscentrum, een Indische salon in 

Wageningen. Onder het genot van een hapje en drankje, konden de bezoekers zich samen met 

schrijfster Griselda Molemans, de bewoners van Rumah Kita en elkaar, verdiepen in de 

geschiedenis van Nederlands-Indië. 

Wereldgesprek

Op dinsdag 29 augustus interviewde Ad van Liempt (historicus en journalist) Esther Captain 

(hoofd Kenniscentrum aan de Hogeschool van Amsterdam) en Anne-Ruth Wertheim (overlevende 

van de oorlog in Nederlands-Indië). Zij spraken met elkaar en met het publiek over 

Nederlands-Indië ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: hoe zat het nu eigenlijk?  

Wereld Express

Voor de leerlingen van de Wageningse basisscholen, stond van 4 t/m 8 september de Wereld 

Express op het Raadhuisplein in Wageningen. De Wereld Express is een mobiele 

doe-tentoonstelling in een 12-meter-lange trailer en gaat over thema’s zoals anders-zijn, 

herdenken en vooroordelen, tegen de achtergrond van de Indische geschiedenis. Samen met de 

docenten konden zij zich op school voorbereiden op het bezoek, zodat zij in de Wereld Express 

twee aan twee alle interactieve opdrachten konden maken.
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2.4.2 dIgItalIserIng

In 2017 is een start gemaakt met de voorbereiding voor digitalisering met betrekking tot 

uitnodigingen, inschrijvingen, etc. De database is opnieuw ingericht en zal in de toekomst de 

medewerkers van Wageningen45 eenvoudig van alle benodigde informatie over deelnemers, 

vrijwilligers, genodigden, etc. kunnen voorzien. De website sluit aan op de database, waardoor het 

gegevensbeheer veel efficiënter zal verlopen. In 2018 zal de digitalisering voor het eerst in de 

praktijk worden toegepast. Daarnaast is digitalisering noodzakelijk om de dienstverlening zo 

optimaal mogelijk te krijgen. Ook willen wij het papiergebruik sterk terugdringen ten behoeve van 

het millieu. Wageningen45 bedient echter ook een oudere doelgroep die niet thuis is in de 

digitale wereld (bv. veteranen), dus geheel papierloos werken, is vooralsnog niet mogelijk. Er is 

echter een grote stap vooruit gedaan.

2.4.3 MedIa

Dit jaar was er veel aandacht van pers zoals de uitzending van de Bevrijdingsvuurceremonie 

door de NOS en uitzending van het Bevrijdingsdefilé door omroep Gelderland. Daarnaast was 

er veel persaandacht vanuit o.a. het ANP, de Evangelische Omroep, Hart van Nederland, NPO3 

PowNed, De Gelderlander, Omroep Ede, Putten TV en Festivalinfo op 5 mei. Er verscheen zelfs 

een artikel op de website van de officiële staatspers van de Volksrepubliek China over het 

Bevrijdingsdefilé met als titel: ‘Liberation Day marked in the Netherlands’.

2.3.5  ondersteunIng BIj MonuMentadoptIes

Wageningen45 ondersteunt de Gemeente Wageningen bij de adopties van de monumenten. Iedere 

basisschool in de gemeente heeft een monument geadopteerd en jaarlijks vindt de overdracht 

van groep 8 naar groep 7 plaats. De ceremonie bij deze adopties wordt door Wageningen45 

ondersteund door het beschikbaar stellen van één van onze medewerkers. Deze medewerker is 

een veteraan en helpt de leerlingen bij het hijsen van de vlag. Na afloop van de ceremonie hebben 

de leerlingen de gelegenheid om hem vragen te stellen. 

2.4  coMMunIcatIe 

In het najaar van 2017 heeft de Coördinator Vieren, Communicatie & Sponsoring een nieuw 

Communicatieplan opgesteld. Het is in de basis een meerjarenplan; ieder jaar worden 

specifieke activiteiten en acties benoemd en in het jaarplan (agenda) meegenomen. In 

december 2017 zijn het communicatieplan en de bijbehorende jaaragenda geïmplementeerd. 

In het communicatieplan zijn vier focuspunten opgenomen: het thema, transparantie, etaleren 

(positionering) en verbeteren (professionalisering). Dit zijn de aandachtsgebieden waarop 

Wageningen45 zich in de komende jaren gaat richten.

2.4.1 weBsItes 

In de zomer is een start gemaakt met de ontwikkeling van drie nieuwe websites. De bestaande 

websites waren verouderd en toe aan vernieuwing. De ontwikkelfase is in september van start 

gegaan, waarna op 1 december 2017 de nieuwe websites werden gelanceerd. De vernieuwde 

websites zijn: wageningen45.nl, bevrijdingsvuur.nl en bevrijdingsfestivalgelderland.nl. 

Met behulp van deze nieuwe websites hopen wij de gebruikers beter van dienst te zijn: de 

informatie wordt overzichtelijk en aantrekkelijk weergegeven, waarbij rekening is gehouden 

met gebruikers van alle leeftijden. Tegelijkertijd zijn de inschrijfprocedures vereenvoudigd: 

deelnemers, genodigden en vrijwilligers kunnen zich direct via de websites inschrijven. Hiermee

is ook de verwerking van de informatie voor de medewerkers van Wageningen45 vereenvoudigd.
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http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/06/c_136260895.htm
http://www.wageningen45.nl
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http://www.bevrijdingsfestivalgelderland.nl


3 rekenIng en resultaat op hoofdlIjnen

In de jaarrekening wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten: 

> Baten: subsidies, fondsen, sponsoring, horeca, overige inkomsten

> Lasten: bureau Wageningen45, activiteiten, educatie

resultaat 2017

De structurele veranderingen in de bedrijfsvoering die in 2016 waren ingezet, werden in 2017 

voortgezet en uitgebouwd. Deze periode was niet eenvoudig en vroeg veel creativiteit en 

doorzettingsvermogen van, alle belanghebbenden; het bestuur, de directie, de medewerkers, 

de vrijwilligers en partners van de organisatie. Het financiële en inhoudelijke resultaat is 

echter naar tevredenheid: het jaar is positief afgesloten en er is veel ruimte gebleven voor 

het uitdragen van de inhoud. In 2018 wordt voortgebouwd op deze resultaten en zullen de 

veranderingen steeds meer verankerd raken in de organisatie.

4 Balans per 31 deceMBer 2017

 (na resultaatsbestemming)

            31 december 2017       31 december 2016 

   €    €    €  €  

actIVa

Vlottende activa

Vorderingen  1)

Handelsdebiteuren    19.343     1.821

Belastingen en premies sociale verzekeringen   5.296     9.013

Overige vorderingen en overlopende activa   3.125     8.000

           27.763    18.833

Liquide middelen  2)         114.758    29.774

Totaal activa          142.522    48.607

passIVa

Stichtingsvermogen  3)

Egalisatiereserve    31.609     -43.884

           31.609     -43.884

Langlopende schulden  4)           70.000    70.000

Kortlopende schulden  5)

Schulden aan leveranciers    11.754     8.395

Belastingen en premies sociale verzekeringen   3.130     2.714

Overige schulden en overlopende passiva    26.028     11.382

                         40.912     22.491

Totaal passiva          142.522    48.607
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5 staat Van Baten en lasten oVer 2017

 2017  Begroting  2016

 €  €  €

Baten

Directe opbrengsten  6)  443.154  416.550  731.749

Subsidies & bijdragen  7)  329.667  334.500  315.545

Som der baten   772.821  751.050  1.047.294

lasten

Personeel  8)  134.021  135.850  134.390

Bureaukosten  9)  84.690  117.660  105.513

Programmakosten herdenken  10)  94.711  113.140  89.972

Programmakosten vieren  11)  159.591  172.300  300.015

Overkoepelende kosten  12)  215.587  204.350  454.159

Educatie  13)  8.728  7.750  9.596

Overige uitgaven  14)  -  -  54.244

Som der lasten   697.328  751.050  1.147.888

Saldo van baten en lasten   75.493  -  -100.594

Financiele baten en lasten   -  -  -

Resultaat   75.493  -  -100.594

resultaatBesteMMIng

Toevoeging/onttrekking egalisatiereserve   75.493  -  -100.594

  75.493  -  -100.594

6 toelIchtIng op de Balans

 grondslagen Voor waarderIng en resultaatBepalIng

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

voor kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’, die uitgegeven zijn door 

de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vergelijkende cijfers

In 2017 zijn er diverse veranderingen doorgevoerd binnen de organisatie. Hierbij is ook het model 

waarin de begroting wordt opgesteld gewijzigd. De presentatie in de jaarrekening 2017 is 

aangepast aan het nieuwe begrotingsmodel. De vergelijkende cijfers zijn hier zo goed als 

mogelijk op aangepast.

6.1 grondslagen Voor de waarderIng Van actIVa en 

 passIVa

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

 gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders bepaald.

6.2 grondslagen Voor resultaatsBepalIng

Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 

lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; de lasten zodra zij 

voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden 

gewaardeerd tegen reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige 

baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

Subsidies & Bijdragen

Subsidies en bijdragen worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Donaties & Giften

Donaties en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst met uitzondering van 

vooruitontvangen bedragen.

Overige lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zijn betrekking hebben. Lasten 

worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

7 controleVerklarIng accountant
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WWW.BEVRIJDINGSFESTIVALGELDERLAND.NL

PROGRAMMA BEVRIJDINGSFESTIVAL GELDERLAND 2017
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