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1. Bestuursverslag
1.1 Doelstelling van de Stichting
Bij de oprichting van de Stichting in 2001 is de doelstelling als volgt in de statuten omschreven:
“De ervaring, na de Slag om Arnhem van bijna zestig jaar Airborne Herdenkingstraditie met
Engelse, Poolse en Canadese veteranen - en de spirituele waarde daarvan - te laten doorwerken en voortbestaan in een toekomst gerichte traditie van universele bezinning op leven in
vrede en vrijheid.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het regelmatig doen uitvoeren
- bij voorkeur in Arnhem op de zaterdag voorafgaande aan de Memorial Service op het Airborne Kerkhof te Oosterbeek in september - van het War Requiem van Benjamin Britten in het
kader van oorlogsherdenkingen/bezinning op vrede en vrijheid.”

1.2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting was in 2014 als volgt samengesteld:
T.A.M van der Meer
B. Roelofs
F.W.W.H. van Coeverden
S.C.Lambrechtsen-ter Horst
J.A. Verbeek

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid (vanaf 9 januari 2014)

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren
onder meer:
• de voorbereiding van de Conferentie Bridge to the Future 2014,
• de steun aan en betrokkenheid bij de uitvoering van het War Requiem door HGO,
• de afstemming op andere activiteiten en evenementen in het kader van 70 jaar Operation
Market Garden
• de toekomst van de stichting en samenstelling van het bestuur.
Per 1 februari 2015 is mw. Sophie Lambrechtsen – ter Horst teruggetreden als bestuurslid. Zij is per diezelfde datum opgevolgd
door de heer G.J.M. Corstens.
Het bestuur heeft de oprichtster en eerste voorzitter van de Stichting, mw. Lambrechtsen – ter Horst gevraagd, als beschermvrouw
aan de stichting verbonden te blijven.
Sophie Lambrechtsen - ter Horst ontving op 19 september 2014
voor haar verdiensten voor onze Stichting en andere maatschappelijke activiteiten de koninklijke onderscheiding Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
Eveneens per 1 februari 2015 is de heer Van Coeverden teruggetreden als penningmeester. Hij is per
20 februari 2015 opgevolgd door …
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1.3 Activiteitenverslag
1.3.1 Conferentie Bridge to the Future over ‘Onschuld’
De Conferentie Bridge to the Future 2014 vond plaats in de Eusebiuskerk te Arnhem op vrijdagmiddag
19 september, van 13.30 uur tot 17.00 uur.
e

Het werd de 9 Conferentie in een reeks met actuele thema’s en inspirerende inleiders. In het kader
e
van de 70 herdenking van de Slag om Arnhem, onderdeel van de Operatie Market Garden, kreeg de
Conferentie een bijzonder karakter. Het thema was ‘Onschuld’. Aansprekende internationale inleiders
stonden garant voor een aantrekkelijk programma en een groot aantal deelnemers. En de Arnhemse
Eusebiuskerk bood een bijzondere ambiance.
De Conferentie Bridge to the Future 2014 vindt in nauw overleg met de Stichting Airborne Herdenkingen plaats, met als doel een aanvulling te bieden op de activiteiten van andere organisaties, waarbij
het ‘toekomstgericht herdenken’ en de ‘Bridge to the Future’-gedachte centraal staan.
Zoals gebruikelijk waren drie personen gevraagd over het thema
te spreken, respectievelijk vanuit een spirituele, een militaire en
een politiek/maatschappelijke achtergrond.
De Conferentie werd geopend met een toespraak van Herman
Kaiser, burgemeester van Arnhem.
Als eerste hield Professor Jaap Doek, emeritus hoogleraar familieen jeugdrecht, een inleiding met de titel “War and children as collateral damage?”, over de internationale inspanningen om de
rechten van het kind in de wereld te beschermen.
Na professor Doek sprak General rtd Sir Mike Jackson, voormalig
chef van de Generale Staf van het Britse leger, onder de titel “General reflections” over de aanhoudende onrust in de wereld.
Het programma voor de pauze werd afgesloten met een optreden
van Dominique Vleeshouwers en Aly N’Diaye Rose, gebaseerd op
het project ”Kindsoldaten, een muzikale confrontatie”.
Na de pauze betrad Kim Phúc het podium. Haar presentatie kreeg de titel “The Girl in the Picture”. Kim Phúc was in
1972 als 9-jarig kind slachtoffer van een napalmaanval. De
foto waarop zij na de aanval naakt over straat rennend te
zien is, werd icoon voor de tragiek van de Vietnamoorlog
en betekende daarin een keerpunt. Kim Phúc vertelde op
de Conferentie haar levensverhaal, de lessen die zij daaruit
heeft getrokken en ze toonde projecten waarmee zij vanuit
de door haar opgerichte Kim Foundation nu kinderen steunt
die slachtoffer zijn van conflicten en geweld.
Voor een meer inhoudelijke verslaglegging verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van 10 oktober 2014
en naar de teksten van inleidingen, videoregistraties en een fotoreportage welke te vinden zijn op
onze website www.bttf.nl.
De Conferentie trok ditmaal met 411 personen een record aantal deelnemers. Naast de burgemeesters van Arnhem en Renkum bevonden zich onder de gasten vertegenwoordigers van het Ministerie
van Defensie, de Stichting Liberation Route Europe en het vfonds.
De komst van Kim Phúc heeft tot een grote toeloop geleid en tot veel nieuwe deelnemers. Onder de
deelnemers ditmaal ook een flinke groep studenten van de Radboud Universiteit en evenals in voor-
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gaande jaren leerlingen en docenten van zowel het Candea College uit Duiven als het Dorenweerd uit
Doorwerth.
Op 28 maart verscheen de eerste Nieuwsbrief waarin de Conferentie
werd aangekondigd en nog diezelfde avond stond de komst van Kim
Phúc aangekondigd op NOS.nl. Binnen een week konden we 86 aanmeldingen noteren.
Vóór de Conferentie verschenen nog vier nieuwsbrieven en wel op 12
mei, 7 juli, 28 augustus en 5 september. Het aantal mensen dat de
nieuwsbrief ontvangt is gestegen tot thans 1.100.
De pers werd via de Nieuwsbrief geïnformeerd en zoals gebleken werden de berichten ook opgepikt. In september is nog een apart persbericht uitgegaan met hulp van Wisse Kommunikatie.
De Gelderlander besteedde zoals in alle jaren aandacht aan de Conferentie.
De NRC plaatste enkele dagen voor de Conferentie over twee pagina’s een artikel over het levensverhaal van Kim Phúc. In het Algemeen Dagblad verscheen daags na de Conferentie een groot interview met haar. Brandpunt maakte een item over iconische oorlogsfoto’s, waaraan Kim Phúc heeft
meegewerkt, dat op zondag 22 september op TV is uitgezonden en waarvoor ook tijdens de conferentie opnamen zijn gemaakt.
De Conferentie werd vermeld in de centrale agenda’s van www.herdenkingskalender.nl en
www.marketgarden70.nl, alsmede in de gedrukte overzichtsfolders en kranten van de Stichting Airborne Herdenkingen en Airborne Feelings, in digitale nieuwsbrieven van het Airborne Museum etc. En
in het bulletin van het Medisch Comité Nederland Vietnam, op de website en in nieuwsbrieven van
PAX en in andere media voor specifieke doelgroepen.
Al met al is de Conferentie Bridge to the Future 2014 bij een ongekend aantal mensen onder de aandacht gebracht, aanzienlijk meer dan één miljoen.
Op facilitair gebied is nauw samengewerkt met zowel de Eusebiuskerk als met Het Gelders Orkest dat
daags voor de conferentie in de kerk met 220 uitvoerenden de generale repetitie had van het War
Requiem en daags na de conferentie de uitvoering.
Het bestuur is het vfonds en de Stichting Eusebiuskerk erkentelijk voor hun substantiële bijdragen en
dankt vele andere partners en vrijwilligers voor hun medewerking en veelal belangeloze inzet.

1.3.2 ‘College Tour’ met Kim Phúc op Liemerscollege
Tijdens de voorbereiding van de Conferentie toonde Kim
Phúc zich bereid om in een aparte bijeenkomst jongeren te
ontmoeten. Daarop is contact opgenomen met het Liemers
College, dat deel uit maakt van Quadraam, een koepel van
dertien scholen voor het Voortgezet Onderwijs.
De geschiedenisdocenten toonden zich direct enthousiast
en hebben samen met hun leerlingen een bijeenkomst
voorbereid waarin zij Kim Phúc konden ontmoeten en haar
vragen konden stellen. Daarvoor is het format gebruikt van
het TV-programma ‘College Tour’.
De bijeenkomst vond plaats op zaterdag 20 september 2014. Ruim honderd leerlingen waren van de
partij, van meerdere Quadraam-scholen, waaronder ook het Stedelijk Gymnasium uit Arnhem. Na een
korte introductie werd alle tijd ingeruimd voor vragen van de leerlingen aan Kim Phúc en voor haar
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antwoorden. De leerlingen waren zeer onder de indruk van de ‘lessen’ van Kim Phúc. Na afloop heeft
de voorbereidingsgroep met Kim Phúc geluncht.
Overigens had de redactie van het NTR-programma College Tour ook belangstelling voor Kim Phúc
doch een opname bleek tijdens haar aanwezigheid in ons land niet haalbaar.

1.3.3 War Requiem indringend Herdenkingsconcert
Naast de organisatie van de Conferentie Bridge to the Future stimuleert dan wel initieert onze stichting jaarlijks ook een
kunstzinnige activiteit als bijdrage aan de herdenkingen en
de Bridge to the Future gedachte.
e

In het jaar van de 70 herdenking van de Slag om Arnhem
en Operation Market Garden heeft onze stichting wederom
de uitvoering van het War Requiem van Benjamin Britten
door Het Gelders Orkest mede mogelijk gemaakt, ditmaal in
een sfeervol verlichte Eusebiuskerk in Arnhem en Stevenskerk in Nijmegen, op 20 respectievelijk 21 september 2014.
De uitvoering in Arnhem werd onder anderen bijgewoond door de minister van OCW, Jet Bussemaker, de Commissaris van de Koning en door Kim Phúc.
De lovende recensies in Trouw en de Volkskrant getuigen van het artistieke niveau dat chef-dirigent
Manacorda met orkest, koren en solisten wist te bereiken. In het kader van de Herdenkingen waren
deze uitvoeringen van het War Requiem zoals Britten het bedoeld heeft: een aangrijpende aanklacht
tegen oorlog - méér dan een concert.
Voorafgaand aan de uitvoeringen van het War Requiem, en
wel op 17 september 2014, vond op initiatief van de oprichtster van onze stichting het concert 'Voorlopers van het War
Requiem' plaats. Daarbij nam Bernard Loonen zijn gehoor
mee in het leven en werk van de pacifist Benjamin Britten. In
de Oude Kerk in Oosterbeek klonken ook twee zgn. Canticles
waarvan de thematiek in het War Requiem terugkeert. Met
Nicoline Bovens (sopraan), Herman Jeurissen (hoorn) en
Claar ter Horst (piano) verzorgde Bernard Loonen (tenor)
daarmee een perfecte opmaat voor het War Requiem enkele
dagen later.

1.4 Toekomst

e

Na de indrukwekkende 70 herdenking, met veel druk bezochte evenementen en nieuwe initiatieven
zullen weer enkele jaren volgen waarin de activiteiten in de week van de Airborne Herdenkingen tot
een ‘normaal’ niveau worden teruggebracht. Binnen de Stichting Airborne Herdenkingen wordt een
advies voorbereid over de toekomst van de Stichting en de met de Herdenkingen samenhangende
activiteiten. Onze Stichting wordt daarbij betrokken.
Het bestuur van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future staat open voor (verdere) afstemming en samenwerking en richt zich intussen op het continueren van de inmiddels ‘gevestigde’ bijdragen die vanuit de Stichting worden geleverd aan de Herdenkingen, gericht op bewustwording en de
Bridge to the Future gedachte. Dat geldt zowel voor de Conferentie Bridge to the Future, waarvan in
e
2015 de 10 editie volgt, als voor de kunstzinnige bijdragen door culturele instellingen. Zoals ook andere partijen die actief zijn rond de Herdenkingen streven wij daarbij het betrekken van steeds meer
jongeren.
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2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2014
ACTIVA
31-dec.-2014

31-dec.-2013

Liquide middelen

42.806

86.389

Totaal activa

42.806

86.389

31-dec.-2014

31-dec.-2013

Vlottende activa

PASSIVA
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve
Overige reserves

42.806
-

31.732
42.806

31.732

-

53.874

-

783

42.806

86.389

Voorzieningen
Uitvoering War Requiem
Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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2.2 Staat van baten en lasten over 2014
2014

2013

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rente

1.129

100
1.648

Overige baten
Vrijval voorziening War Requiem

25.771
53.874

3.880
-

Som der baten

80.774

5.628

Lasten

Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Beheer en administratie

68.860

6.851

840

836

Som der lasten

69.700

7.687

Resultaat

11.074

-2.059

Resultaatbestemming
Toevoeging aan bestemmingsreserve

11.074

Ten gunste overige reserves

11.074
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2.3 Toelichting
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Voorzover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
De bedragen luiden in Euro.

Baten
De baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Lasten
De baten en lasten worden berekend op basis van historische kosten
en toegerekend aan het jaar waar zij betrekking op hebben.

Toelichting op de Balans
Liquide middelen
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
Bestemmingsreserves
Stand per 1 januari
Bij: uit resultaatverdeling

31.732
11.074

Stand per 31 december

42.806

Voorzieningen
Stand per 1 januari

53.874

Af: besteding ten gunste resultaat

-53.874

Stand per 31 december

0
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

2014

2013

Baten uit eigen fondsenwerving
Jaarlijkse gift

0

Overige baten

2014

100

2013

Bijdragen deelnemers conferentie
Bijdrage V-fonds conferentie
Bijdragen derden conferentie

4.236
14.430
7.105

3.880

Bijdragen conferentie

25.771

3.880

Besteed aan doelstellingen

2014

Kosten conferentie
Bijdrage kosten uitvoering War Requiem
Bijdrage aan Introdans 'Oorlog en vrede'

28.860
40.000

2013

4.351
2.500

68.860

6.851

Beloning bestuur
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en tijdsbesteding.

2.4 Vaststelling
De jaarrekening 2014 is vastgesteld door het bestuur van de stichting in de vergadering van 23 januari
2015.
Namens het bestuur, w.g.
T.A.M. van der Meer
F.W.W.H. van Coeverden
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