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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 door-
werken 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 Air-
borne 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 
 
In 2015 is het bestuur van de Stichting zowel vernieuwd als uitgebreid. Per 31 december 2015 was de 
samenstelling als volgt: 

 
T.A.M van der Meer   voorzitter 
M.G. Westen   secretaris 
H.L. Danser   penningmeester 
G.J.M. Corstens  lid 
J. de Graaf   lid 
J.A. Verbeek    lid  

 
Per 1 februari 2015 is oprichtster en eerste voorzitter mw. Sophie Lambrechtsen – ter Horst terugge-
treden als bestuurslid. Zij is per diezelfde datum opgevolgd door Geert Corstens, voormalig president 
van de Hoge Raad der Nederlanden. Het bestuur heeft Sophie Lambrechtsen – ter Horst, van de 
Stichting, gevraagd als beschermvrouw aan de stichting verbonden te blijven, met welk verzoek zijn 
van harte heeft ingestemd.  
 
Eveneens per 1 februari 2015 is Wolter van Coeverden teruggetreden als penningmeester. Hij is per 
20 februari 2015 opgevolgd door Henk. Danser, voormalig voorzitter van de directie van Rabobank 
Arnhem en Omstreken. 
 
Op 10 april 2015 zijn Mirjam Westen, Conservator Hedendaagse Kunst Museum Arnhem, en generaal 
arts Johan de Graaf, Commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie, toegetreden tot het be-
stuur.  
 
De laatste mutatie in 2015 betrof Bob Roelofs. Hij nam op 20 november 2015 na zes jaar afscheid als 
bestuurslid.  
 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren 
onder meer: 

• de voorbereiding van de Conferentie Bridge to the Future 2015, 
• de contacten met hogere onderwijsinstellingen, in het bijzonder met de Hogeschool Arnhem-

Nijmegen 
• de steun aan de uitvoering van De Thuiskomst door Muziektheater de Plaats, 
• de afstemming op andere activiteiten en evenementen in het kader van Herdenking van de 

Slag om Arnhem, 
• de toekomst van de stichting en samenstelling van het bestuur, 
• de toekomst van de (Stichting) Airborne Herdenkingen. 
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1.3 Activiteitenverslag 

1.3.1 Conferentie Bridge to the Future over ‘Terugkeer’ 
De Conferentie Bridge to the Future 2015 vond plaats in de Eusebiuskerk te Arnhem op vrijdagmiddag 
18 september 2015. Het thema was ditmaal ‘Terugkeer’. Het was de 10e conferentie in een reeks met 
actuele thema’s en inspirerende inleiders, als bijdrage aan het ‘toekomstgericht herdenken’ in de jaar-
lijkse periode van de Herdenkingen van de Slag om Arnhem. 
 
Nederland vierde in mei 2015 ‘70 jaar bevrijding’. De (geëvacueerde) inwoners van Arnhem en Oos-
terbeek keerden veelal pas in de zomer van 1945 terug om te trachten het ‘normale leven’ te hervat-
ten. De Conferentie Bridge to the Future belichtte het thema ‘Terugkeer’ vanuit verschillende invals-
hoeken en verbond het ook aan de actualiteit. Nog steeds moeten mensen op tal van plaatsen in de 
wereld oorlogssituaties ontvluchten. Terugkeer is, zo al mogelijk, nogal eens anders dan thuiskomst. 
 

Na een welkomstwoord van voorzitter Dick van der Meer vond 
een openingsgesprek plaats met Emmy Drop-Menko, die als 
Joods meisje in Arnhem ondergedoken zat, en Herman Kai-
ser, burgemeester van Arnhem.  
 
Het thema van de conferentie werd vervolgens breed belicht 
door emeritus-hoogleraar Dr. Mr. Kees Schuyt in zijn toe-
spraak getiteld: “Drie manieren om naar huis terug te keren”. 
 
 

NRC-correspondent en columnist Caroline de Gruyter, die de 
hele middag als gespreksleider optrad, interviewde daarna auteur 
en historicus Geert Mak en auteur en filmmaker Natascha van 
Weezel.  
 
Zij spraken over de doorwerking van de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog op het leven van teruggekeerden en hun 
familieleden en trokken parallellen met de situatie van slachtoffers 
van oorlogsgeweld en vluchtelingen nu. 
 
 
“Ik vond het geweldig om te zien hoeveel mensen er op af kwamen en hoe constructief er over vluch-
telingen werd gesproken. Ik ben blij dat ik vanuit mijn achtergrond kon vertellen over wat voor invloed 
het zoveel jaren later nog kan hebben als je vluchtelingen in de familie hebt.”  

Natascha van Weezel 
 
 
Het programma voor de pauze werd afgesloten met een inleiding 
op en enkele scenes uit de voorstelling De Thuiskomst, een Hol-
landse Odyssee, door de artistiek leider respectievelijk acteurs van 
Muziektheater De Plaats.  
 
Na de pauze sprak Caroline de Gruyter met luitenant-generaal 
Mart de Kruif, commandant Landstrijdkrachten over terugkeer na 
militaire missies. Waarom gaan we op missie? Vrijheid is niet van-
zelfsprekend; als je het kwaad niet bestrijdt komt het een keer naar 
je toe. 
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Het laatste uur van het programma was ingeruimd voor een 
uitgebreid interview met Sigrid Kaag, speciaal gezant van de 
VN in Libanon, over de perspectieven van vluchtelingen in en 
uit het Midden-Oosten.  
 
Voorafgaand aan het gesprek met Sigrid Kaag kwamen in een 
video drie in Nederland verblijvende vluchtelingen aan het 
woord uit respectievelijk Syrië, Afghanistan en Armenië. Zij 
waren voor de conferentie geïnterviewd over hun situatie en 
vooruitzichten. 

 
Zie voor een inhoudelijk terugblik de nieuwsbrief van 25 september 2015, te vinden op www.bttf.nl, en 
verder staan op de website ook integrale videoregistraties van de programmaonderdelen, alsmede 
teksten en een fotoreportage. 
 

Het aantal deelnemers aan de conferentie bedroeg 350 personen. Dat 
aantal lag iets lager dan in 2014, toen de komst van Kim Phúc tot extra 
veel belangstelling leidde, maar was hoger dan in de jaren daarvoor.  
 
Er was nadrukkelijk belangstelling gewekt onder studenten in Nijmegen, 
Wageningen en van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Zij waren 
vertegenwoordigd, maar in welke mate was uit de aanmeldingen niet af te 
leiden.  
 
Naast de bestuurders van gemeenten bevonden zich onder de gasten 
vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de voorzitter van het 
college van bestuur van de HAN, de IONA-stichting, de Stichting Liberati-
on Route Europe en andere partners, waaronder uw vertegenwoordigers 
vanuit het vfonds.  
 
 

“Dank voor weer een ongelooflijk mooie conferentie, met alle berichtgeving voor en na om ons extra te 
informeren? Net zoals vorig jaar waren wij zo onder de indruk en gingen zeer geïnspireerd weer naar 
huis. We verspreiden „ jullie boodschappen”  en moedigen mensen aan om ook te gaan. Beseffen dat 
dit de bijeenkomsten zijn die er toe doen.” 

Reactie van een deelnemer 
 
 
De Conferentie Bridge to the Future is een zelfstandige activiteit van de 
Stichting War Requiem – Bridge to the Future, welke in nauw overleg met 
de Stichting Airborne Herdenkingen en met de Gemeente Arnhem plaats-
vindt, 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. 
 
Voor de interviews met vluchtelingen werd samengewerkt met Vluchtelin-
genwerk Nederland, die met een informatiestand ook op de conferentie 
was vertegenwoordigd. Boekhandel Hijman Ongerijmd zorgde weer voor 
een boekenstand met relevante literatuur.  
 
Op facilitair gebied is nauw samengewerkt met de Eusebiuskerk en met de 
partners die ook in 2014 het beeld- en geluidstechniek hebben verzorgd. 
 
 
De Stichting Airborne Herdenkingen is op de hoogte gehouden van onze plannen en met de Gemeen-
te Arnhem heeft opnieuw afstemming plaats gevonden in verband met andere activiteiten die dag, 
zoals de kranslegging bij het monument in de Berenkuil en het evenement Bridge to Liberation ’s-
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avonds bij de John Frost-brug. Dat heeft er toe geleid dat alle activiteiten wederom goed op elkaar 
aansloten.  
 
Aan de conferentie is bekendheid gegeven via onze eigen 
nieuwsbrieven en via persberichten die door Wisse Kommu-
nikatie zijn verspreid naar zowel regionale als landelijke media. 
En er is een trailer gemaakt die in de weken voor de conferen-
tie herhaaldelijk door Omroep Gelderland is uitgezonden (fo-
to). 
 
De nieuwsbrieven zijn verzonden op 2 en 29 juni, 6 en 28 au-
gustus, op 12 september en na de conferentie op 26 septem-
ber.  
 

 
Het aantal mensen dat zich op de nieuwsbrief heeft gea-
bonneerd steeg in periode tot aan de conferentie van 1.136 
naar 1.266.  De nieuwsbrief werd door 46,41% tot 49,95% 
van de ontvangers geopend en dus goed gelezen. 
 
Onze spreekster Sigrid Kaag was op de zondag vóór de 
conferentie te gast in het TV-programma Buitenhof. Het 
thema van onze conferentie ‘Terugkeer’ was door de 
enorme toename van de vluchtelingenproblematiek in Eu-
ropa buitengewoon actueel geworden. Dat heeft mede 
geleid tot de grote belangstelling voor de conferentie.  
 

 
 
De Gelderlander besteedde zoals in alle jaren vooraf en ach-
teraf aandacht aan de Conferentie. Daarnaast verschenen 
aankondigingen en berichten in diverse andere media.  
 
De aandacht van landelijke media was ditmaal minder dan 
vorig jaar. Wel heeft het Nederlands Dagblad de toespraak 
van Dr. Mr. Kees Schuyt daags na de conferentie in verkorte 
vorm afgedrukt. 
 
Tot slot is de Conferentie vermeld in de centrale agenda’s van 
www.herdenkingskalender.nl alsmede in de flyer van de Stich-
ting Airborne Herdenkingen en de op ruime schaal verspreide 
krant van Airborne Feelings.  
 
 

 
Voor de 10e editie van de Conferentie Bridge to the 
Future ontving de Stichting evenals in 2014 een bijdra-
ge van het vfonds en vanwege de jubileumeditie dit-
maal ook van het Stimuleringsfonds van Rabobank 
Arnhem en Omstreken. Het bestuur is hen erkentelijk 
voor hun bijdragen en dankt de vele andere partners en 
vrijwilligers voor hun medewerking en veelal belangelo-
ze inzet. 
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1.3.2 Studenten HAN aan de slag voor Bridge to the Future 
Een kennismakingsgesprek met de voorzitter van het college 
van bestuur van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), de 
heer Kees Boele, heeft er onder andere toe geleid dat ca. 50 
studenten communicatie van de HAN zich begin september 
2015 een week lang hebben gebogen over de vraag hoe Brid-
ge to the Future meer bekendheid bij jongeren kan genereren.  
 
Bij de start van deze ‘weekmodule’ op maandagochtend gaven 
twee bestuursleden van de Stichting een briefing over het 
thema en de opzet van de 10e conferentie, waarop de studen-
ten zich in tien groepen hebben verdeeld die ieder voor zich 
ideeën hebben ontwikkeld.  
 
Aan het eind van de week, op vrijdag hebben zij hun ideeën gepresenteerd in het auditorium van de 
HAN in Arnhem, ten overstaan van elkaar, hun docenten en vier bestuursleden van onze stichting. 
 

De studenten stelden veelvuldig voor meer gebruik te maken 
van social media, maar ook van andere interactieve vormen 
zoals debatten en het confronteren van jonge publiekgroepen 
met het doel en het thema van de conferentie op de campus 
van de HAN, universiteiten in de regio en openbare gebouwen 
als Rozet in Arnhem.  
 
Ook werd gesuggereerd bekende Nederlanders in te zetten. 
Er werd beperkt gerefereerd aan het thema ‘Terugkeer’, maar 
persoonlijke verhalen van vluchtelingen kregen wel een plek 
in de presentaties.  

 
De door de studenten bedachte stunts en andere ideeën vroegen veelal nadere uitwerking. Daarvoor 
was de beschikbare tijd én capaciteit tot aan de conferentie op 18 september te kort. Het project betrof 
ook in de eerste plaats een studieopdracht voor de studenten, maar het leverde voor de Stichting wel 
interessante inzichten op. Voor de toekomst is het van belang studenten in een eerder stadium bij de 
voorbereiding van de opzet en promotie van de conferentie te betrekken.  
 
Wij zien dan ook uit naar de bevindingen van twee HAN-studenten communicatie die gedurende lan-
gere tijd onderzoek doen ten behoeve van onze communicatiestrategie. Zij zouden hun bevindingen 
begin 2016 presenteren.  
 

1.3.3 De Thuiskomst, een Hollandse Odyssee 
Naast het organiseren van de Conferentie Bridge to the Future stimuleert 
dan wel initieert de Stichting jaarlijks ook een kunstzinnige activiteit als 
bijdrage aan de herdenkingen en de Bridge to the Future gedachte.  
 
Dit jaar heeft De Plaats van 18 t/m 27 september in samenwerking met de 
Stichting de muziektheatervoorstelling De Thuiskomst, een Hollandse 
Odyssee gespeeld. Over een jonge Nederlandse militair die na zijn missie 
in Afghanistan de weg thuis niet meer kan vinden. Het verhaal lijkt als twee 
druppels water op dat van de zwerftochten van de beroemde held Odys-
seus.  
 
De voorstellingen waren bedoeld voor iedereen vanaf 12 jaar. Er waren 
speciale voorstellingen voor leerlingen van het Candea College uit Duiven 
en VMBO 't Venster uit Arnhem. 
 

1.4 Toekomst  
Het moment van de toetreding van vier nieuwe bestuursleden is benut voor een bezinning op de toe-
komstige koers van de Stichting en van de activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch 
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Het bestuur ziet geen aanleiding de statutaire - overigens duurzaam vastgelegde - doelstelling van de 
Stichting te wijzigen, noch om veranderingen aan te brengen in de wijze waarop de oprichtster en 
thans beschermvrouw Sophie Lambrechtsen – ter Horst daaraan met het bestuur tot nu toe invulling 
heeft gegeven. Het bestuur wil kortom de kunstzinnige manifestaties blijven stimuleren en de reeks 
conferenties continueren en verder ontwikkelen.  
 
Het bestuur hecht groot belang aan de voortzetting van de vijfjaarlijkse traditie van de uitvoering van 
het War Requiem door Het Gelders Orkest. Gelet op de eindige middelen van de Stichting zal het 
bestuur met Het Gelders Orkest overleggen hoe de financiering van de uitvoering van het War Requi-
em op termijn kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld door hiervoor gezamenlijk fondsen te werven. 
 
Voor september 2016 bereidt theatergezelschap Keesen & Co een voorstelling voor. De voorlopige 
titel daarvan is: “De andere kant van de brug”. Voor 2017 en 2018 is het overleg met gezelschappen 
nog gaande. Het Gelders Orkest is gevraagd bij de 75e herdenking in 2019 het War Requiem weder-
om als herdenkingsconcert uit te voeren in Arnhem en in Nijmegen.  
 
Bij het bepalen van het thema van de conferentie staat de Stichting open voor afstemming met andere 
partijen die activiteiten en evenementen organiseren in het kader van de jaarlijkse herdenking van de 
Slag om Arnhem. Dat heeft inmiddels geleid tot een afspraak hierover voor 2016 met het bestuur van 
de Stichting Bridge to Liberation.  
 
Het bestuur heeft verder geconstateerd dat de uitvoerende werkzaamheden in de loop der jaren der-
mate zijn toegenomen dat deze niet langer vrijwel uitsluitend binnen het bestuur belegd kunnen blij-
ven. Voor een belangrijk deel hiervan wil het bestuur een andere oplossing zoeken, bij voorkeur in de 
vorm van een combinatie van enige professionele ondersteuning en de inzet van meerdere vrijwil-
ligers.   
 
Tot slot ziet het bestuur met belangstelling uit naar de uitkomsten van het onderzoek dat in opdracht 
van de vier Airborne-gemeenten wordt uitgevoerd naar de toekomstige samenwerking rondom de 
herdenking van de Slag om Arnhem. De verwachting is dat de voorstellen die hieruit voort zullen 
vloeien niet alleen een impuls zullen geven aan de samenwerking tussen de betrokken partijen, maar 
ook zullen leiden tot een in overleg tot stand gekomen meerjarenplanning tot en met de 75e herden-
king in 2019. 
 
Voor de beleidsperiode 2016-2019 heeft het bestuur de toekomstvisie vervat in een meerjarenplan. 
De ingang van deze nieuwe beleidsperiode is tevens aanleiding geweest voor een overdracht van het 
voorzitterschap. Dick van der Meer, die vanaf de oprichting in 2001 deel heeft uitgemaakt van het 
bestuur van de Stichting en in 2009 Sophie Lambrechtsen – ter Horst is opgevolgd als voorzitter, heeft 
het voorzitterschap per 12 februari 2016 overgedragen aan Geert Corstens. 
 
 
Namens het bestuur,  
 
 

G.J.M. Corstens, voorzitter 
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2. Jaarrekening 
 

2.1 Balans per 31 december 2015 
 
Alle bedragen in € 
 
Activa 31-12-15 31-12-14 

   Vlottende activa 
  liquide middelen 44.389 42.806 

vorderingen 2.875 
 

 
    

Totaal activa 47.264 42.806 

   Passiva 
  

   Reserves en fondsen 
  bestemmingsreserve 45.375 42.806 

overige reserves 
  

   Kortlopende schulden 1.889   

   Totaal passiva 47.264 42.806 
 

2.2 Staat van baten en lasten over 2015 
 
Baten 

  Baten uit eigen fondsenwerving 

  Rente 985 1.129 
Overige baten 20.782 25.771 
Vrijval voorziening WAR Requiem   53.874 

   Som der baten  21.767 80.774 

   Lasten 

  besteed aan doelstellingen 18.685 68.860 
werving baten 

  Beheer en administratie 513 840 

   Som der lasten 19.198 69.700 

   Resultaat 2.569 11.704 

   Resultaatbestemming 

  Toevoeging aan bestemmingsreserve 2.569 11.704 
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2.3 Toelichting 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. 
 
Voor zover 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 lasten worden berekend op basis van historische kosten en toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. 
 
 
Toelichting op de balans 
 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
 
Vorderingen 
 
In afwachting van een bericht van het vfonds over de afrekening van de bijdrage aan de Conferentie 
2015 is het verschil tussen de maximaal toegekende subsidie en het ontvangen voorschot als vorde-
ring opgenomen. 
 
Bestemmingsreserves 
 
Stand per 1 januari       42.806 
Bij: uit resultaatverdeling       2.569 
      ______ 
Stand per 31 december    45.375 
 
 
 
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 
Overige baten          2015     2014 
 
Bijdrage deelnemers conferentie      4.468    4.236 
Bijdrage vfonds conferentie    11.500  14.430 
Bijdragen derden conferentie      4.814    7.105 
      _____  _____ 
Bijdragen conferentie    20.782  25.771 
 
 
Besteed aan doelstellingen 
 
Kosten conferentie    18.685  28.860 
Bijdrage kosten uitvoering War Requiem      -  40.000 
      ______  ______ 
      18.685  68.860 
 
Beloning bestuur 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en tijdsbesteding.  
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2.4 Vaststelling 
 
De jaarrekening 2015 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van 9 maart 
2016. 
 
 
Namens het bestuur,  
 

G.J.M. Corstens, voorzitter 
 
 
 
H.L. Danser, penningmeester 


