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VOORWOORD

2018 was voor ons een goed jaar, maar ook een jaar met veranderingen. 

Het was toch vooral een jaar met een succesvolle editie van onze activiteiten op 4 en 5 mei. Mede dank-

zij het prachtige weer wisten weer heel veel bezoekers de weg naar Wageningen te vinden. Zoals op de 

avond van 4 mei met de doden herdenking, de Bevrijdingvuurceremonie en daarop volgend de 

Nationale Bevrijdingsvuurestafette met weer meer deelnemende teams uit alle delen van het land. 

Maar met name op 5 mei was het erg druk in Wageningen, zowel bij het indrukwekkende 

Bevrijdingsdefilé als op het ontspannen Bevrijdingsfestival Gelderland. Voor het festival hebben we 

enkele nieuwe locaties moeten zoeken omdat enkele voormalige WUR terreinen niet meer beschikbaar 

zijn. Daarom zijn de pleinen in de binnenstad anders ingedeeld en zijn we voor het eerst een 

succesvolle samenwerking aangegaan met het Arboretum Belmonte.

Een goede samenwerking met de gemeente Wageningen is van groot belang voor het realiseren van 

onze doelstellingen. In 2018 is daar een nieuwe impuls aan gegeven en is die samenwerking 

geïntensiveerd. Die ingeslagen weg willen we blijven vervolgen.

Ook van groot belang voor ons is de enorme inzet van onze directeur, onze medewerkers en de 

honderden vrijwilligers, zonder wie dit allemaal niet mogelijk zou zijn. We zijn hen heel veel dank 

verschuldigd. Dat geldt overigens ook voor alle betrokken medewerkers van de gemeente Wageningen, 

de ondernemers, de sponsoren en subsidiegevers. Dank u allen. 

Veranderingen hebben in 2018 plaatsgevonden in onze governance. Een aantal leden uit het dagelijks 

bestuur en uit het algemeen bestuur hebben afscheid genomen; voorzitter Fred de Graaf, vicevoorzitter 

Ton van Ede, bestuursleden Carla van Baalen, Ad van Liempt, Arthur Mol, Jos van den Nouland en Alice 

van der Scheer. We zijn hen grote dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet voor Wageningen45, zij 

laten een solide basis na waarop het nieuwe bestuur met mij als nieuwe voorzitter met veel 

vertrouwen verder op gaat bouwen. Ook hebben we een nieuwe directeur gevonden. De heer Rudy de 

Jager is begin 2019 aan de slag gegaan voor de komende periode als interim directeur.

Veel veranderingen dus in 2018. Niet veranderd is het positieve financiële jaarresultaat over 2018 van 

onze stichting. Ook dat draagt bij aan een solide basis om samen verder te werken aan Wageningen als 

“Stad der Bevrijding”.

Toon van Asseldonk

Voorzitter 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.
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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 de 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.
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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 dit 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 onbezol-

digde functies.  

Bestuursleden

Mr. G.J. (Fred) de Graaf    (voorzitter t/m 7 december2018)

Ltgenmarns b.d. A.G. (Ton) van Ede  (vice-voorzitter t/m 7 december 2018)

P. (Petra) van den Born MSc  (penningmeester vanaf 29 juni 2018) 

Mr. I.A. (Ingeborg) Stadhouders   (secretaris)

Dhr. A. (Ad) van Liempt    (t/m 7 december 2018)

Prof. dr. C.C. (Carla) van Baalen   (t/m 7 december 2018)

Mevr. A.C. (Alice) van der Scheer   (t/m 7 december 2018)

Prof. dr. A. (Arthur) Mol   (t/m 7 december 2018)

J.G. (Jos) van den Nouland MPC CPC (t/m 7 december 2018)

Drs. A.S.F (Toon) van Asseldonk  (voorzitter vanaf 7 december 2018)

Dhr. J.W.M. (Sjaak) Driessen  (vicevoorzitter vanaf 21 december 2018)

Dhr. E. (Ward) van Beek    (vanaf 7 december 2018)
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Adviseurs

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

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

Mevr. L. (Lara) de Brito   (Gemeente Wageningen, vanaf 25 mei 2018)

J.G. (Jos) van den Nouland MPC CPC (Veteranenplatform, vanaf 7 december 2018)

Bijzonder adviseur

Prof. Mr. P. (Pieter) van Vollenhoven

Directie

Mevr. M. (Manon) Derksen   (directeur t/m 14 september 2018)
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1.3 PERSONEELSZAKEN
De structurele veranderingen in de bedrijfsvoering die in 2016 waren ingezet, zijn in 2017 en 2018 

voortgezet. Deze periode bracht veel veranderingen met zich mee, voor veel partijen; het bestuur, de 

directie, de medewerkers, de vrijwilligers en partners van de organisatie. Het financiële en inhoudelijke 

resultaat is positief. In 2018 zijn de veranderingen steeds meer verankerd in de organisatie.  

1.3.1 VASTE MEDEWERKERS
In 2018 waren drie medewerkers vanuit Gemeente Wageningen gedetacheerd aan Wageningen45 met 

een omvang van in totaal 3,1 fte. Twee medewerkers waren in dienst van Wageningen45 (1,3 fte).

1.3.2 INHUUR
In 2018 werd de boekhouding voor 0,1 fte uitbesteed. Tevens werd een vakkracht ter ondersteuning van 

de organisatie van het evenement ingehuurd voor een periode van vijf maanden voor drie dagen per 

week (0,6 fte). Rondom 4 en 5 mei, werden diverse mensen ingehuurd als extra handen bij de op- en 

afbouw van het evenement.

1.3.3 STAGIAIRS
In 2018 zijn vier stagiairs werkzaam geweest in de periode februari t/m juni. Deze stagiairs hielden zich 

bezig met onder andere  de organisatie van het evenement op het gebied van de 

Bevrijdingsvuurestafette, vrijwilligers, mobiliteit, communicatie en secretariële ondersteuning.

1.3.4 VRIJWILLIGERS
Zonder de hulp en geweldige inzet van de ca. 410 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: 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 van deze activiteiten. 
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1.4 PARTNERS
Wageningen45 kan niet zonder haar partners. Om alle inhoudelijke activiteiten en het 

Bevrijdingsevenement Wageningen te kunnen laten plaatsvinden, is samenwerking onontbeerlijk.

Gemeente Wageningen

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

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

Wageningen en het bestaan van Wageningen45.  In 2018 is de samenwerking sterk geïntensiveerd. Om de 

samenwerking te borgen is een stuurgroep Herdenken, Vieren en Agenderen ingesteld. 

Provincie Gelderland

Dankzij de meerjarige ondersteuning van Provincie Gelderland, werd het Bevrijdingsevenement 

Wageningen (Bevrijdingsfestival Gelderland) 2018 mogelijk gemaakt. 

Ministerie van Defensie

Defensie steunt al jaren het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 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.
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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 beschik-

king, maar ook ondersteuning in de vorm van Ambassadeur van de Vrijheid, samenwerking met derden, 

materialen, PR, etc. Ook bepaalt zij jaarlijks het landelijke thema. Daarbij erkent het Nationaal Comité 4 

en 5 mei de bijzondere symbolische waarde van de Nationale Bevrijdingsvuurestafette.

Vfonds

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

Nederlandse overheid, waar ook ter wereld. Dankzij de bijdrage van het vfonds kan Wageningen45 

verschillende activiteiten organiseren met betrekking tot de thema’s vrede, vrijheid en veiligheid. 

Ministerie van VWS

Ook in 2018 ondersteunde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 

bevrijdingsevenementactiviteiten van Wageningen45. 

Wageningen University and Research Centre 

Wageningen University and Research Center levert op verschillende gebieden een grote bijdrage aan het 

bevrijdingsevenement. Dit betreft onder meer locatiegebruik. Ook is er een educatieve samenwerking 

met Studium Generale.
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1.5 SPONSORING
Sponsorwerving is een steeds belangrijker wordend aspect van de financiering van onze 

activiteiten. In 2018 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 heb was het Bevrijdingsevenement Wageningen niet mogelijk geweest.

Sponsoren 2018

1.5.1 SPONSORWERVING
Sponsorwerving is een steeds belangrijker wordend aspect van de financiering van onze activiteiten. 

Door de ongunstige omstandigheden met betrekking tot mankracht en door de grote tijdsdruk, kon dit 

jaar onvoldoende tijd worden besteed aan sponsorwerving. Desondanks hebben vele in Wageningen 

gevestigde nationaal en internationaal opererende bedrijven, Wageningse ondernemers en sponsoren 

buiten Wageningen bijgedragen aan het tot stand komen van het evenement. Wij zijn hen hier zeer dank-

baar voor: zonder hen was het Bevrijdingsevenement Wageningen niet mogelijk geweest.
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Vrede, vrijheid en veiligheid
is niet vanzelfsprekend.
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2.0 HERDENKEN

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

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

ding 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 Herdenking Capitulaties 1945 op het 5 

mei Plein en aansluitend het Bevrijdingsdefilé op het programma.
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2.1 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 hardlopend 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 in 2018 86 

loopgroepen met in totaal 2104 deelnemers mee. De 86 loopgroepen brachten het vuur naar hun 

respectievelijke gemeenten. 

In 2018 was Leeuwarden de gastheer voor de Nationale aftrap van Bevrijdingsdag. Traditiegetrouw mag 

een loopgroep uit deze gemeente als eerste starten. De loopgroep Leeuwarden en Lionitas had de eer om 

het bevrijdingsvuur uit handen van commissaris van de Koning van Friesland , de heer drs. A.A.M. (Arno) 

Brok, te mogen ontvangen en mee terug te nemen naar Leeuwarden. In totaal zijn er 8424 kilometers 

afgelegd door de verschillende loopgroepen, dat komt neer op een gemiddelde van 96,83 kilometer per 

loopgroep.

Voorafgaand aan de Bevrijdingsvuurestafette vindt de Bevrijdingsvuurceremonie plaats; een culturele 

omlijsting bij het ontsteken van het Bevrijdingsvuur om exact 24.00 uur. In 2018 was het programma  een 

variatie van muziek,  toneel en het gesproken woord, waarin het persoonlijke verhaal wederom centraal 

stond. Onder begeleiding van een verhalenverteller voerde een re-enactment groep een toneelstuk op 

over de onderhandelingen voorafgaand aan de capitulatie, wat voor Nederland het einde betekende van 

de Duitse bezetting. Dit gezelschap speelde verschillende rollen zoals: Prins Bernhard, een Duitse en een 

Canadese delegatie. Even voor middernacht overhandigde de Britse veteraan Ray Lord het 

Bevrijdingsvuur aan de commissaris van de Koning in Gelderland, de heer Clemens Cornielje, die 

vervolgens het Bevrijdingsvuur 2018 ceremonieel ontstak op het 5 Mei plein.



Jaarverslag 2018                                     Wageningen45 17

Het Bevrijdingsvuur is door
86 loopgroepen, met 2104 deelnemers, 

naar 84 gemeenten gebracht. 
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230 re-enacters,
60 historische voertuigen en

30 themamarktkramen
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2.2 FOULKES FESTIVAL

Omdat de locatie De Dreijen niet meer beschikbaar was, moest voor het Foulkes Festival een andere

locatie worden gezocht. We vonden een nieuwe locatie  in het Belmonte Arboretum, een park met 

bijzondere bomen en planten, ingeschreven als museum in het Nederlands Museumregister, waarmee 

we een plezierige samenwerking zijn aangegaan. De nieuwe locatie bood nieuwe en andere 

mogelijkheden en een bijzondere sfeer. Het Foulkes Festival is in de eerste plaats de plek waar alle 

veteranen die deelnemen aan het Bevrijdingsdefilé zich verzamelen, minireünies houden en zich 

voorbereiden op het Bevrijdingsdefilé. Het festivalterrein was voor het eerst ingedeeld in perioden zoals 

Tweede Wereldoorlog / Nederlands Indië; Korea / Libanon en recente vredesmissies, in een vijftal tenten 

verspreid over het terrein, waar de veteranen van die periode werden ontvangen. Ruim 150 re-enactors 

maakten het beeld compleet door hun presentaties in de directe omgeving van de tenten. De ruim 20.000 

bezoekers konden kennis te maken met veteranen, hen vragen te stellen en natuurlijk met hen op de foto 

gaan. Voor het educatieve deel van het programma was een themamarkt ingericht waar diverse musea, 

verzamelaars , boekenantiquariaten en (militaire) organisaties zich presenteerden. Er waren onder meer 

replica’s van historische vliegtuigen, tanks en schepen te bezichtigen. De Stedelijke Harmonie 

Wageningen verzorgde concerten in een muziektent en diverse muziekkorpsen gingen musicerend over 

het hele terrein. Diverse speciale gasten, zoals minister van Defensie mevrouw Ank Bijleveld-Schouten en 

de inspecteur-generaal der Krijgsmacht (tevens inspecteur der Veteranen) luitenant-generaal Hans van 

Griensven, brachten een bezoek aan het Foulkes Festival.Het Foulkes Festival op de nieuwe locatie was 

een succes, zeker door de goede samenwerking met vele partijen, waaronder directie en vrijwilligers van 

het Belmonte Arboretum. 
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Prof. dr. Yvonne Donders en
Gen. Maj. der Marines b.d.
Frank van Kappen spraken over
‘Het persoonlijke verhaal’. 
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2.3 HERDENKINGSBIJEENKOMST JOHANNES DE DOPERKERK

De Herdenkingsbijeenkomst voor genodigden vindt ieder jaar plaats in de Johannes de Doperkerk, nabij 

het 5 Mei plein. 

In 2018 spraken prof. dr. Ismee Tames, programma leider War & Society aan het NIOD, Instituut voor 

Oorlogs-, Holocaust en Genocide studies in Amsterdam en tevens professor Geschiedenis en Betekenis 

van Verzet tegen Oorlog en Onderdrukking aan de Universiteit Utrecht en Ferhad Achmad, een Syrische 

vluchteling uit Aleppo van Koerdische afkomst over het jaarthema Verzet. Mevrouw Tames heeft hierbij 

het thema belicht vanuit het wetenschappelijke perspectief en de heer Achmad vanuit zijn persoonlijke 

ervaringen.  De verschillende onderdelen van het programma werden aan elkaar verbonden door tekst 

en het script hiervoor is geschreven door Sabien Martens. 

De muzikale omlijsting van het programma werd verzorgd door de Koninklijke Militaire Kapel Johan 

Willem Friso en violiste Laura Lunansky. De zang en verbindende teksten werden verzorgd door Niels 

Gooijer. 

2.3.1 NATIONALE HERDENKING CAPITULATIES 1945

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

plechtigheid werd bijgewoond door prof.mr. Pieter van Vollenhoven, de minister van Defensie mevrouw 

Ank Bijleveld-Schouten, de inspecteur-generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven 

en vele nationale en internationale hoogwaardigheidsbekleders. De herdenking begon met de 

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

overhandigden aan de militaire attachés van de geallieerde landen. Hierna volgde de kranslegging door 

voorzitter Fred de Graaf en burgemeester Geert van Rumund, gevolgd door een minuut stilte en het 

Wilhelmus. Vervolgens werd een gedicht voorgedragen door Hester Oskam, leerling 5 VWO aan de 

Pantarijn in Wageningen. Als laatste hield de minister van Defensie een korte speech. De Tamboers en 

Pijpers van het Korps Mariniers ondersteunden de ceremonie muzikaal.
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40 Tweede Wereldoorlogveteranen,
47 Historische militaire voertuigen en
12 Muziekkorpsen.
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2.4 BEVRIJDINGSDEFILÉ

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

Het Bevrijdingsdefilé 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 namen circa 40 veteranen uit de Tweede Wereldoorlog deel aan het Bevrijdingsdefilé. 

47 historische militaire voertuigen werden ingezet om de oudere en mindervalide veteranen te kunnen 

laten deelnemen aan het Bevrijdingsdefilé. Niet alleen historische voertuigen werden ingezet, maar voor 

het eerst ook golfkarren. Voor de veteranen op leeftijd gemakkelijker, zowel bij het in- en uitstappen, 

maar ook voor het contact met de toeschouwers langs de weg. Twaalf (militaire) muziekkorpsen uit het 

hele land ondersteunden het defilé op muzikale wijze. Vanuit Defensie was dat dit jaar het 

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, met daarnaast de Tamboers en Pijpers van het Korps 

Mariniers op het 5 Mei plein.

Het Bevrijdingsdefilé werd afgenomen door minister van Defensie mevrouw Ank Bijleveld, onder 

toeziend oog van de inspecteur-generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven, prof. 

dr. Pieter van Vollenhoven, de vele (internationale) genodigden en natuurlijk de tienduizenden 

bezoekers. Het prachtige weer zorgde voor een record drukte langs de aangepaste en verlengde route. 

Het leverde 3,7 kilometer aan applaus op.

De nieuwe locatie voor het Foulkes Festival veranderde ook het draaiboek voor het Bevrijdingsdefilé. 

Er moest worden opgesteld langs de generaal Foulkesweg en dat vroeg de nodige aanpassingen voor 

organisatie en deelnemers. Die organisatie werd hiervoor ondersteund door een medewerker van Bureau 

Ceremonieel en Protocol van het Commando Landstrijdkrachten. Verder was er medewerking van de 

Rekwisieten Collectie van de Koninklijke Landmacht. Ruim 15 historische voertuigen werden beschikbaar 

gesteld, die verder werden aangevuld met exemplaren uit particulier bezit, passend bij de “tijdsperiode” 

van de groep veteranen in het defilé. Er ontstond zo als het ware een lopende en rijdende tijdlijn, 

beginnend bij de Tweede Wereldoorlog. 
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2.5 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 werd bevrijd van de Duitse bezetters. Tijdens de ceremonie in Eindhoven namen de 

burgemeester van Wageningen, de waarnemend 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 bij ieder monument een kaars aangestoken. 

In de ochtend van 19 september 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 werden korte toespraken 

gehouden door Pallas’67, de president van W.S.V. Ceres, burgemeester Van Rumund en de vicevoorzitter 

van Wageningen45, de heer Ton van Ede. Een gedicht werd voorgedragen door de secretaris van Ceres. 

Transvaal hees de vlag en de ceremonie werd muzikaal ondersteund door De Ontzetting. 



Jaarverslag 2018                                     Wageningen45 25

‘‘Bij ieder oorlogsmonument
werd een kaars aangestoken.’’
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‘‘Laagdrempelige thema activiteiten
worden ingezet voor de bewustwording

dat vrede, vrijheid en veiligheid
niet vanzelfsprekend is.’’
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3. VIEREN

In 2018 was het Bevrijdingsevenement Wageningen wederom een succes. Het was prachtig weer met de 

hele dag volop zon. Zoals voorgaande jaren telde het Bevrijdingsevenement in Wageningen ongeveer 

120.000 bezoekers. De activiteit die ieder jaar veruit de meeste bezoekers trekt, is het Bevrijdingsfestival 

Gelderland. De sfeer in de binnenstad was wederom uitstekend en boden de zeven muziekpodia, het 

Kinder Cultuur Park en het Plantsoen van de Vrijheid een gevarieerd aanbod voor uiteenlopende doel-

groepen.

3.1 THEMA-ACTIVITEITEN

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

ding 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. 

De thema-activiteiten zijn breed georiënteerd, zowel inhoudelijk als qua opzet. 

Plantsoen van de Vrijheid

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

van de Vrijheid’. Hier kregen ook in 2018 sociaal-maatschappelijke organisaties een plek om hun bood-

schap uit te dragen. Dit gebeurde met ludieke activiteiten, zodat de bezoekers op een laagdrempelige en 

speelse manier werden uitgedaagd na te denken over de thema’s vrede, vrijheid en veiligheid en thema’s 

die daaraan gerelateerd zijn.
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Amnesty International met een
tafelvoetbal spel over de rechten
van de mens
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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. 

Greenpeace

Met de Greenpeace tattoo shop bracht Greenpeace de ‘SOS Noordzee’ campagne onder de aandacht bij 

festivalbezoekers. Speciaal voor deze campagne ontwierp Henk Schiffmacher een logo, een wapen met 

een zeepaard. Deze konden festivalbezoekers als tijdelijke tattoo opgeplakt krijgen.

Amnesy International

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

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

van meningsuiting. Dit jaar waren zij op het Plantsoen van de Vrijheid met het Amnesty machthebbers 

tegen de mensenrechtenverdedigers tafelvoetbalspel. De mensenrechtenverdedigers zijn in het nadeel; 

zij hebben minder spelers en ook de keeper van de machthebbers is breder. Op het speelveld staan 

artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

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. 

Studentendesk Rode Kruis Wageningen

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

Bezoeker van het festival konden dansen op de muziek uit conflictgebieden. De nummers 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.
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‘Speeddaten met veteranen’



Jaarverslag 2018                                     Wageningen45 31

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. 

Bits of Freedom

Op Bevrijdingsdag vraagt Bits of Freedom aandacht voor internetvrijheid. Op 5 mei kon je op elk 

Bevrijdingsfestival in Nederland vrijwilligers van Bits of Freedom vinden bij de installatie “Vrijheid EXPO-

sed”. Vrijheid EXPOsed is een informatiezuil en serious game in één. Spelers konden vijf puzzels oplossen 

en maakten kans op een mooie prijs.

Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland kwam samen met een aantal vluchtelingen in gesprek met festivalgangers. 

Dit deden zij door een grabbelton te plaatsen waarin door festivalgangers gegrabbeld kon worden. In de 

grabbelton vonden de festivalgangers stellingen of vragen (bijvoorbeeld over vrijheid) die vervolgens een 

onderwerp van gesprek konden vormen tussen de vluchtelingen en festivalgangers. 

Shout

Shout stond met een kennistest, om het gesprek aan het gaan over homoseksualiteit en 

genderdiversiteit. Kinderen konden een kleurplaat inkleuren. 

Worlds Best News

Tijdens het Bevrijdingsfestival daagde World’s Best News bezoekers uit om hun wereldbeeld te testen via 

een korte quiz: hoe denk je dat het ervoor staat met het aantal oorlogen en oorlogsslachtoffers, 

levensverwachting, veiligheid en gezondheid van de mens? Klopt jouw beeld met de cijfers? Wat is de rol 

van de media? Hoe kun je goed geïnformeerd blijven zonder er somber van te worden?
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Nielson opende het
Bevrijdingsfestival Gelderland.
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Opening Hoofdpodium

De opening van het Bevrijdingsfestival Wageningen 2018 startte vanaf het 5 Mei plein. Van daaruit vertrok 

de Britse veteraan Kenneth Mayhew, richting hoofdpodium. Tijdens zijn tocht waren op het scherm bij 

het hoofdpodium foto’s van Kenneth Mayhew te zien. Aangekomen bij het hoofdpodium, werd de heer 

Mayhew ontvangen door de presentator en duizenden festivalbezoekers. Voormalig Ambassadeur van de 

Vrijheid Nielson ontving vervolgens het vuur uit handen van de heer Mayhew en ontstak de grote vlam 

naast het podium. Hiermee was het Bevrijdingsfestival Gelderland 2018 officieel geopend.

5 voor 5 moment

Op 5 mei staan we met alle Bevrijdingsfestivals om vijf minuten voor 17.00 uur, met bijna één miljoen  

Bevrijdingsfestivalbezoekers vijf minuten stil bij onze vrijheid. We staan stil bij het idee dat we in vrijheid 

een feest kunnen vieren en dat we dat in het hele land, tegelijk, doen. We staan echter ook stil bij de on-

vrijheid van anderen op de wereld. Vanaf het hoofdpodium op elk Bevrijdingsfestival worden de bezoe-

kers meegenomen in dit symbolische moment. De one-minute speecher was dit jaar Sena Performers 

artiest Benjamin Fro.

Ambassadeur van de Vrijheid

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei had Ronnie Flex en Deuxperience, MY BABY en Fedde le Grand benoemd 

tot Ambassadeurs van de Vrijheid 2018. Wageningen ontving Ronnie Flex met band Deuxperience als 

opener van het Bevrijdingsfestival om 12.15 uur. Het hele plein stond vol met (jonge) toeschouwers en de 

komst van Ronnie Flex naar Wageningen bracht veel extra persaandacht met zich mee.

3.2 MUZIEKPODIA EN PLEINEN

Voor de indeling van het Bevrijdingsfestival Gelderland in Wageningen, stond 2018 wederom in het teken 

van verplaatsingen. Door de onzekere toekomst van het terrein Duivendaal én met het oog op de toe-

komst, is ervoor gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van openbare terreinen van de gemeen-

te Wageningen. Hierdoor verhuisde het hoofdpodium naar parkeerplaats Gevangentoren en het Sena 

Performers Stage naar het parkeerterrein er tegenover: Gedempte Gracht. Tribute2 verhuisde naar het 

Torckpark. Het Kinderfestival kreeg een nieuwe naam: Kinder Cultuur Park en verhuisde naar een ver-

trouwde plek aan het Emmapark. Daarnaast kreeg Kabaal am Gemaal een nieuwe plek: parkeerplaats 

Straelenstoren.

In de bijlage is de timetable van de muziekpodia opgenomen. 
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Bevrijdingsfesival Gelderland 2018 was 
Ronnie Flex Ambassadeur van de Vrijheid.
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Hoofdpodium

Hét podium met bekende artiesten en bands zoals Ronnie Flex en Deurperience, Nielson, Kraantje 

Pappie, Danny Vera, Birth of Joy en Daredevils. De productie van het hoofdpodium werd verzorgd door 

medewerkers en studenten van de Wageningen University. Zij hebben een brede expertise in het 

organiseren van activiteiten, zoals de algemene introductiedagen en het 100-jarig bestaan van de 

Wageningen University. De programmering werd verzorgd door Goomah Music. Het hoofdpodium kreeg 

een nieuwe plek: parkeerterrein Gevangentoren.

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. In 2018 stond 

het podium op het plein tegenover het hoofdpodium en was de programmering om en om. 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. De productie werd verzorgd door Popcultuur 

Wageningen.

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 dit jaar geprogrammeerd door 

poppodium Astrant in Ede en gerund door de vertrouwde Kabaal vrijwilligers. Daarnaast kreeg Kabaal 

am Gemaal een nieuwe plek: parkeerplaats Straelenstoren. Dit viel goed in de smaak bij vrijwilligers én 

bezoekers.

Salverdaplein

Het Salverdaplein stond ook in 2018 in het teken van internationale muzikale ontmoetingen, ook wel 

wereldmuziek genoemd. Het plein werd geprogrammeerd en gerund door de vrijwilligers van Baobab 

Music.
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Tribute²

Het podium in het Torckpark 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 voorgaande jaren Nederlandse Feestmuziek met een vleugje foute muziek.

Kinder Cultuur Park

Het Emmapark 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 Kinder Cultuur Park. 

Voor de eerste keer in jaren had het Kinder Cultuur Park een nieuwe vrijwilligersorganisatie: Circus op de 

Utrechtse Heuvelrug.
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4 EDUCATIE

Het nieuwe beleid en bijbehorend programma dat in 2017 is opgesteld is verder gevolgd. Helaas hebben 

ontwikkelingen op personeel vlak in het tweede deel van 2018 ervoor gezorgd dat op het gebied van Edu-

catie de activiteiten rond de Japanse Capitulatie zijn komen te vervallen.

4.1 WERELDGESPREKKEN
In de Wereldgesprekken worden toonaangevende gasten geïnterviewd over (actuele) thema’s op gebied 

van vrede, vrijheid, veiligheid en democratie. De Wereldgesprekken worden gehouden in samenwerking 

met de bblthk.  In het voorjaar hadden de twee Wereldgesprekken het thema ‘Verzet’:

22 maart 2018: Reinier Noordzy  interviewde Jeroen Kemperman.

In samenwerking met Studium Generale van WageningenUR werd een Engelstalig Wereldgesprek ge-

organiseerd op de campus. Reinier Noordzy, scriptschrijver van het toneelstuk “Getekend’ interviewde 

Jeroen Kemperman, historicus bij het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocide 

Studies), naar aanleiding van zijn boek ‘Oorlog in de Collegebanken’, over welke rol studenten speelden 

in het verzet tijdens WOII.

29 maart 2018: Ad van Liempt intervie wde Bas von Benda-Beckmann.

Ad van Liempt, journalist en historicus interviewde dr. Bas von Benda-Beckmann, historicus en onder-

zoeker bij het NIOD en de UvA, over het onderzoeksprogramma naar het Oranjehotel, één van de bekend-

ste gevangenissen in het bezette Nederland. Vele bekende mensen die verzet pleegden, zaten er gevan-

gen. Wat betekende het om in het Oranjehotel gevangen te zitten? Wat was het gevangenisregime, hoe 

verliep de dagelijkse routine, hoe en via welke netwerken kwam contact met de buitenwereld tot stand?

20 november 2018: Ad van Liempt interviewde Bart van Es en Lien de Jong.

Oxford-hoogleraar Bart van Es verliet Nederland jaren geleden, maar één verhaal uit zijn kindertijd verliet 

hem nooit, het verhaal over het jonge Joodse meisje Lientje dat door zijn grootouders verborgen werd 

gehouden voor de nazi’s. Ze voedden het meisje op als hun eigen dochter, maar decennia na de oorlog 

werd het contact plots verbroken. Wat is haar verhaal? En wat veroorzaakte die diepe breuk? Als Van Es 

Lientjes poëziealbum op een dag in handen krijgt, besluit hij haar op te zoeken. Ze is inmiddels in de 

tachtig en woont in Amsterdam. Tussen hen ontstaat een bijzondere vriendschap, maar Lientjes verhalen 

brengen ook verschrikkelijke gebeurtenissen aan het licht. Ad van Liempt interviewde hen over het boek: 

‘Ver-geet-mij-niet’, dat Bart van Es daarover schreef. 
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4.2 VRIJHEIDSCOLLEGES 

Dit jaar vonden voor de vierde 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 den-

kers met de ‘’Vier Vrijheden’’ van Roosevelt als thema. De wereldlezingen vinden plaats in aanloop naar 

de festiviteiten op 5 mei en op 5 mei zelf. Dit jaar werden de volgende Vrijheidscolleges gegeven:

17 april 2018: Herman Pleij sprak over  ‘Hoe vrij mag een mening zijn?’

24 april 2018: Tinkebell sprak over ’Wat als je volledig vrij kunt zijn in je denken, spreken en handelen, 

maar dit alles laat bepalen door een overheersend gevoel van angst’.

5 mei 2018: Jan Terlouw sprak over ’Wat betekent het om tijdelijk (periode 2e wereldoorlog) niet in een 

rechtsstaat te leven en wat is de invloed daarvan op onze tijd’.

Het (besloten) Vrijheidscollege op scholengemeenschap Pantarijn kon helaas door ziekte van de spreker 

Fresku geen doorgang vinden.

 

4.3 SCHOOLPROJECT ‘OORLOG, NIET TE FILMEN’
In het kader van het landelijk jaarthema ‘Verzet’ is in samenwerking met het Heerenstraattheater het 

project ‘Oorlog, niet te filmen” opgezet, gericht op klassen 7 en 8 van het basisonderwijs. Hiervoor werd 

op 10 april 2018 de film ‘Oorlogsgeheimen’ naar het boek van Jacques Vriens in het Heerenstraattheater  

vertoond. Voorafgaand werd deze filmvertoning in historisch perspectief geplaatst door middel van gast-

sprekers die een gastles gaven in de deelnemende klassen.

4.4 HUMANS OF FREEDOM
Humans of Freedom was een project van The Dance Part en MALU voor Wageningen45. Het betrof een 

portretserie waarbij mensen op straat in Wageningen zijn gefotografeerd en hen twee vragen zijn gesteld 

over angst en verzet: ‘Wat zou je doen als er geen angst meer zou zijn?’ en ‘Hoe plaats jij verzet in deze 

tijd?’. Door middel van dit project wilde Wageningen45 bewustwording vergroten en media-aandacht 

genereren. Deze portretserie is ook tentoongesteld in de binnenstad van Wageningen tijdens het Bevrij-

dingsfestival op 5 mei.

4.5 ONDERSTEUNING BIJ MONUMENTADOPTIES 
Wageningen45 ondersteunde ook in 2018 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 stellen. 
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4.6 COMMUNICATIE
Voor 2018 is het meerjarig communicatieplan bijgewerkt en vastgesteld. Ieder jaar worden specifieke 

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

In het plan zijn vier focuspunten opgenomen: het thema, transparantie, etaleren (positionering) en ver-

beteren (professionalisering). Dit zijn de aandachtsgebieden waarop Wageningen45 zich in de komende 

jaren gaat richten.

5 WEBSITE
In 2018 zijn de nieuwe websites; wageningen45.nl, bevrijdingsvuur.nl en bevrijdingsfestivalgelderland.nl 

volledig in gebruik genomen. De lay-out en gebruik van deze websites sluiten, ten opzichte van de oude 

websites, beter aan bij de informatievoorziening anno 2018 en desbetreffende doelgroepen van

 Wageningen45.

5.1 DIGITALISERING
Nadat in 2017 een start is gemaakt met de voorbereiding voor vergaande digitalisering met betrekking 

tot uitnodigingen, inschrijvingen, etc., is dit in 2018 voortgezet. De database is opnieuw ingericht om de 

medewerkers van Wageningen45 eenvoudig van alle benodigde informatie over deelnemers, vrijwilligers, 

genodigden, etc. kunnen voorzien. Bij dit gegevensbeheer worden ook de voorschriften van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolgd. In 2018 is de digitalisering voor het eerst in de praktijk 

toegepast. Daarnaast is digitalisering noodzakelijk om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te krijgen 

en willen wij het papiergebruik sterk terugdringen ten behoeve van de natuur. 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 gezet.

5.2 COMMUNICATIE FOULKES FESTIVAL
Het Foulkes Festival vond voor de eerste keer plaats in het Belmonte Arboretum. Wageningen45 heeft 

extra ingezet op de communicatie voor bezoekers door middel van een plattegrondflyer, posters, signing 

en hekwerkbanieren. Hierdoor konden veteranen, vrijwilligers en bezoekers beter de weg vinden naar en 

op het Foulkes Festival.

5.3 MEDIA
Dit jaar werkten wij samen met mediapartners de Persgroep (De Gelderlander), Omroep Gelderland, NOS 

events en 3FM. Doordat Ambassadeur van de Vrijheid Ronnie Flex en Deuxperience was, bracht dit veel 

extra persaandacht met zich mee.



STICHTING NATIONAAL COMITÉ HERDENKING CAPITULATIES 1945 WAGENINGEN

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatsbestemming)

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1)
Handelsdebiteuren -              19.343
Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.123 5.296
Overige vorderingen en overlopende activa 30.102 3.125

36.225 27.763

Liquide middelen 2) 117.628 114.758

Totaal activa 153.854 142.522

PASSIVA

Stichtingsvermogen 3)
Egalisatiereserve 34.583 31.609
Bestemmingsreserves 17.500 -              

52.083 31.609

Langlopende schulden 4) 70.000 70.000

Kortlopende schulden 5)
Schulden aan leveranciers 8.015 11.754
Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.902 3.130
Overige schulden en overlopende passiva 18.854 26.028

31.771 40.912

Totaal passiva 153.854 142.522

31 december 2018 31 december 2017
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STICHTING NATIONAAL COMITÉ HERDENKING CAPITULATIES 1945 WAGENINGEN

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018  Begroting 
2018  2017

€ € €
BATEN

Directe opbrengsten 6) 360.172 414.600 443.154
Subsidies & bijdragen 7) 361.661 365.120 329.667
Som der baten 721.833 779.720 772.821

LASTEN
Personeel 8) 157.257 154.295 134.021
Bureaukosten 9) 92.836 77.450 84.690
Programmakosten herdenken 10) 86.702 120.150 94.711
Programmakosten vieren 11) 157.822 192.700 159.591
Overkoepelende kosten 12) 201.413 224.125 215.587
Educatie 13)             5.329 11.000 8.728
Som der lasten 701.359 779.720 697.328

Saldo van baten en lasten 20.473                   -   75.493

Financiële baten en lasten                   -                     -                   -   

Resultaat 20.473                   -   75.493

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging/onttrekking egalisatiereserve 2.973                   -   75.493
Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve           17.500                   -                   -   

20.473                   -   75.493
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STICHTING NATIONAAL COMITÉ HERDENKING CAPITULATIES 1945 WAGENINGEN

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

3.1 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders bepaald. 

3.2 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATSBEPALING

Algemeen

Subsidies & Bijdragen  

Donaties & Giften
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst met uitzondering van vooruitontvangen bedragen. 

Overige lasten

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

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.

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. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij 
de waardering rekening gehouden. 

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. 

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. 
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