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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 
 
Per 31 december 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

 
G.J.M. (Geert) Corstens  voorzitter 
M.G. (Miriam) Westen   secretaris 
H.L. (Henk) Danser   penningmeester 
J. (Johan) de Graaf   lid 
J.A. (Bertjan) Verbeek    lid  

 
In de vergadering van 12 februari 2016 heeft Geert Corstens het voorzitterschap overgenomen van 
Dick van der Meer, die nog tot 1 juli 2016 is aangebleven als bestuurslid. Vanaf die datum vervult hij 
op verzoek van het bestuur de functie van programmacoördinator.   
 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren 
onder meer: 

• de voorbereiding en vaststelling van een meerjarenbeleidsplan en –begroting 2016-2019; 
• de werving van additionele fondsen op basis van het meerjarenbeleidsplan; 
• de portefeuilleverdeling binnen het bestuur en ontwikkeling van de organisatie met het aan-

stellen van een programmacoördinator en het aantrekken van vrijwilligers; 
• de voorbereiding en evaluatie van de Conferentie Bridge to the Future 2016; 
• de keuze van het thema voor Conferentie Bridge to the Future 2017;  
• de contacten met onderwijsinstellingen en de evaluatie van de ervaringen van deelnemende 

jongeren; 
• de steun aan de voorstelling De andere kant van de brug door Keesen&Co; 
• de samenwerking met andere partijen die een bijdrage leveren aan het programma van de 

herdenking van de Slag om Arnhem. 
 
Het bestuur en de programmacoördinator zijn bij de voorbereiding van de Conferentie 2016 onder-
steund door vrijwilligers die een deel van de praktische organisatie van de conferentie voor hun reke-
ning hebben genomen en een vrijwilliger die secretariële ondersteuning heeft verleend. De vacature 
voor een communicatiemedewerker bleef onvervuld. Dat gold aanvankelijk ook voor de vacature voor 
een onderwijscoördinator, doch daarvoor heeft zich na de conferentie een vrijwilliger gemeld, die 
sindsdien meewerkt aan de voorbereiding van de deelname van jongeren aan de volgende conferen-
tie in 2017. 
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1.3 Activiteitenverslag 

1.3.1 Conferentie Bridge to the Future over ‘Terugkeer’ 
De stichting organiseert sinds 2006 jaarlijks de Conferentie Bridge to the Future en levert daarmee 
een inhoudelijke bijdrage aan het programma van de herdenking van de Slag om Arnhem, waarbij het 
‘toekomstgericht herdenken’ en de ‘Bridge to the Future’-gedachte centraal staan. 
 
De Conferentie Bridge to the Future 2016 vond plaats op vrijdagmiddag 16 september, in de Eusebi-
uskerk te Arnhem. Het thema was ditmaal ‘Vrouwen en oorlogsgeweld’. 1 
 
Prof. dr. Mirjam van Reisen, hoogleraar International Social Responsibi-
lity aan de Universiteit van Tilburg (de Marga Klompé leerstoel), leidde 
het thema van de conferentie in. Heikelien Verrijn Stuart, journalist en 
rechtsfilosoof, ging in gesprek met de 102-jarige oud-verzetsstrijdster 
Hebe Kohlbrugge en Marjan Schwegman, oud-directeur van het NIOD, 
over vrouwen en verzet. Vervolgens sprak zij met  Alexa ter Horst, die 
voor Artsen zonder Grenzen werkte, en met journaliste Brenda Stoter 
over geweld tegen vrouwen. Fotografe Mona van den Berg toonde 
beelden van getraumatiseerde slachtoffers en vertelde daarbij de verha-
len die ze van hen gehoord had.  
 
Na de pauze sprak Heikelien Verrijn Stuart met lt-kol Esmeralda Kleinreesink en lt-kol bd Alwin van 
den Boogaard, over optreden in conflictgebieden en de rol van vrouwen in post-conflictsituaties. 
Minister Bert Koenders bracht onverwacht zijn Britse ambtgenoot Boris Johnson mee naar de con-
ferentie. Samen hadden zij die middag eerst een bezoek gebracht aan de Britse oorlogsbegraafplaats 
in Oosterbeek. Na een korte speech van zijn Britse ambtgenoot hield Minister Bert Koenders een toe-
spraak over Vrouwen, vrede en veiligheid en beantwoorde hij vragen uit de zaal. 
 
Geert Corstens, voorzitter van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future, die de conferentie 
met een welkomstwoord had geopend, sloot ook het programma af. 
 
Het volledige programma is per onderdeel terug te zien op videobeelden die te vinden zijn op 
www.bttf.nl. Evenals een fotoreportage, teksten van toespraken, achtergronden van de sprekers en 
literatuur over het thema en/of van de sprekers. Hieronder een impressie. 
 

 
Oud-verzetsstrijdster Hebe Kohlbrugge mag dan al 102 levensjaren achter 
de rug hebben, haar scherpte is ze niet verloren. “Het ging in de oorlog, en 
het gaat vandaag nog steeds om de vraag naar leugen of waarheid. En niet 
om de vraag van goed en fout. En als je zag dat de leugen ging regeren, 
dat zei je nee, op welk gebied ook”. Marjan Schwegman: “Je moet door-
hebben dat het een leugen is. Dat is soms moeilijk, zeker nu factsfree policy 
een feit is geworden. De leugen herkennen dat is niet iedereen gegeven”. 
Hebe Kohlbrugge illustreerde haar risicovolle activiteiten in het verzet tij-
dens WO II met enkele aansprekende ervaringen. 
 

 
Op 13 december 2016 is bekend geworden dat Hebe Kohlbrugge ’s-nachts is overleden. Het interview op 
de Conferentie Bridge to the Future is haar laatste publieke optreden geweest.  Het bestuur van de Confe-
rentie War Requiem – Bridge to the Future gedenkt Hebe Kohlbrugge met groot respect. 
 
 
                                                        
1 Mede naar aanleiding van een in opdracht van de vier Airborne-gemeenten uitgevoerde onderzoek naar de 
toekomstige samenwerking rond de herdenking van de Slag om Arnhem vindt met het Airbornemuseum, de 
Stichting Bridge to Liberation en de Stichting YOUCEE, die de internationale jongerenconferentie organiseert, 
afstemming plaats van thema’s in de periode tot en met 2019, wanneer de 75e herdenking van de Slag om Arn-
hem plaats zal vinden.  
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Met haar toespraak gaf Prof. Dr. Mirjam van Reisen een stem aan Marga 
Komplé (1912-1986), de in Arnhem geboren verzetsstrijdster en eerste 
vrouwelijke minister van Nederland. "Klompé zou hier vandaag, op de her-
denking van de Slag om Arnhem, stem geven aan vele vrouwen. Ze zou de 
honderden slachtoffers benoemen die omkomen op de Middellandse Zee – 
een beschamende vreselijke werkelijkheid voor Europa. (...) Ze zou spre-
ken over de vrouwelijke vluchtelingen die worden verkracht, vastzitten en 
omkomen in de schandalige mensenhandel in Libië. (...) Deze sterke 
vrouw, Marga Klompé (...) zou zich zonder omhalen hebben verzet tegen 
alles wat internationale samenwerking en integratie in de weg staat." 

 
Alexa ter Horst zag en behandelde tijdens haar uitzendingen 
voor Artsen zonder Grenzen vele slachtoffers van geweld. On-
danks de hulp die ze kon bieden, blijft het lastig dat de situatie 
niet verandert. “Daarvoor zijn veranderingen in beleid nodig.” 
De dingen die bv in Congo gebeuren, zijn soms niet meer men-
selijk. Journaliste Brenda Stoter schrijft indringende verhalen 
over vrouwen en meisjes in het Midden-Oosten. De vrouwen 
die ze daar spreekt, hebben meestal niks over hun eigen leven 
te zeggen. “Ze mogen wel naar school, maar worden daar af-
gehaald zodra ze worden uitgehuwelijkt.”  
 

 
Fotografe Mona van den Berg wist met haar aangrijpende 
toelichting bij vijf foto’s van vrouwelijke slachtoffers van 
oorlogsgeweld menig bezoeker van de conferentie te ra-
ken. Ze vertelde de verhalen achter de foto's van getrau-
matiseerde vrouwen uit o.a. Syrië en Congo. “Vrouwen zijn 
eigenlijk vaak dubbel slachtoffer. Ze moeten hun huis verla-
ten vanwege de oorlog en worden daarnaast seksueel mis-
bruikt.” 
 
 

 
Over de rol van vrouwen in conflictsituaties zijn lt-kol Es-
meralda Kleinreesink en lt-kol bd Alwin van den Boogaard het 
eens: “Je hebt vrouwen nodig om met vrouwelijke slachtoffers 
te kunnen praten. Een vrouw die te maken heeft gehad met 
seksueel misbruik, wil daar niet met een man over praten. Bo-
vendien hebben vrouwen een dempende werking op masculien 
gedrag, ook binnen het leger." Van den Boogaard: "De conflic-
ten zorgen voor een totale ontwrichting van de maatschappij”. 
Beide kolonels, met o.m. ervaring in Afghanistan resp. Burundi, 
kampen met de vraag wat de grenzen zijn van onze hulp. “Het 
echte werk begint eigenlijk pas na de status quo. Dan is het belangrijk om te blijven ondersteunen in 
het vredesproces.” aldus Van den Boogaard. “Slachtoffers van de oorlog die we daarna niet verder 
helpen, zijn verspilde generaties.” Vrouwen blijken dan een essentiële rol te vervullen. 
 
 

We zullen onze relatie met de EU mogelijk aanpassen, maar we blijven 
Europees en zullen Europa ook in de toekomst steunen. En toen het echt 
nodig was (september 1944), waren we er. Dat zei de Engelse minister 
Boris Johnson op de conferentie, nadat hij samen met minister Koenders 
een bezoek had gebracht aan de oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek. 
Koenders had Johnson gevraagd mee te komen naar Arnhem. Beiden 
waren diep onder de indruk van de wijze waarop de bijdrage van de Brit-
ten aan Market Garden hier nog altijd wordt herdacht.  
 
Minister Koenders sprak tegenover zijn collega Johnson voor die hulp en 
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de gebrachte offers nog eens onze grote dank en waardering uit. Koenders zelf was mede geroerd 
wegens zijn eigen geschiedenis; hij komt uit Arnhem en zijn ouders liggen begraven op de burgerbe-
graafplaats in Oosterbeek. 
 
"Vrouwen in conflictsituaties zijn zoveel meer dan alleen slachtoffer van 
seksueel geweld. We doen al die moedige vrouwen ernstig tekort door 
de beeldvorming daartoe te beperken." Aldus minister Bert Koenders in 
zijn toespraak op de conferentie. "Vrouwen spelen alle rollen die ze in 
een vreedzame, gezonde samenleving ook spelen. En misschien nog 
wel meer - juist omdat de samenlevingen in conflict door de afwezigheid 
van de mannen zijn ontwricht. Behalve slachtoffers zijn ze zowel strij-
ders als spionnen, verzetsstrijders en verraders, activisten en kostwin-
ners.  (...) In een wereld waar gelijke rechten voor vrouwen erkend en 
gerespecteerd worden kan hun capaciteit ten volle worden ingezet voor 
een vreedzamere wereld." 
 
 

"We hebben vanmiddag een beter en meer waarheidsgetrouw 
beeld gekregen van de rol van vrouwen in conflictsituaties", aldus 
voorzitter Geert Corstens in zijn afsluiting. Aan de ene kant is ons 
de realiteit van het geweld tegen vrouwen heel goed duidelijk ge-
maakt. Maar ook hoe vrouwen bijdragen aan de wederopbouw van 
samenlevingen, de fundamenten leggen voor nieuwe gemeen-
schappen. "Uit de verhalen van Hebe Kohlbrugge en Esmeralda 
Kleinreesink kwam hetzelfde naar voren: doe je plicht, doe wat je 
hart en je geweten je ingeeft, streef de waarheid na, vermijd de 
leugen en laat je niet leiden door vooroordelen over vrouwen, dat is 

niet de waarheid. Maar anderzijds, minister Koenders refereerde daar ook aan, gebruik wel de eigen-
schappen die je als vrouw hebt." 
 
Voor de Conferentie hadden zich in totaal 414 mensen aangemeld, exclusief de delegatie die met de 
ministers Koenders en Johnson meekwam. Het uiteindelijke aantal deelnemers bedroeg 400 perso-
nen. Dat aantal lag hoger dan in 2015 toen de conferentie over het thema Terugkeer 350 deelnemers 
trok en evenaarde het niveau van 2014 toen de komst van Kim Phúc tot veel belangstelling leidde.  
 
Onder de gasten waren vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de Stichting Liberation 
Route Europe, de Stichting Airborne Herdenkingen en andere partners zoals het vfonds. Bij de toe-
spraken van de ministers Johnson en Koenders waren de burgemeesters van Arnhem en Renkum 
aanwezig, evenals de Britse ambassadeur, Sir Geoffrey Adams. 
 

Dankzij de intensieve contacten met middelbare scholen en de univer-
siteiten in de aanloop naar de conferentie waren er ditmaal veel jonge-
ren aanwezig. In totaal waren er ca. 35 VWO-leerlingen van het Do-
renweerd College uit Doorwerth, het Liemers College uit Zevenaar en 
het Thomas a Kempis College uit Arnhem. Ongeveer 25 studenten van 
de universiteiten van Nijmegen en Wageningen waren present. De 
leerlingen van het Dorenweerd (foto) en van het Liemers College wer-
den ter plekke opgevangen en elk begeleid door een van onze vrijwil-
ligers. Dat leidde er mede toe dat de leerlingen actief waren met het 

stellen van vragen aan de sprekers.  
 
"Denkt u dat meer vrouwen in de politiek zal leiden tot minder oor-
log?" Aldus een vraag van een leerling van het Dorenweerd aan 
minister Koenders. Die moest erkennen dat we in Nederland tame-
lijk achterlopen omdat we nog nooit een vrouwelijke premier had-
den. "In landen waar dat wel het geval is, is er niet noodzakelijker-
wijs meer vrede. Vrouwen zijn niet beter of slechter dan mannen. 
Maar om vrede tot stand te brengen zijn vrouwen nodig, dus ook in 
de politiek. Het is geen garantie, maar het helpt wel", aldus minister 
Koenders. 
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Boekhandel Hijman Ongerijmd zorgde weer voor een boeken-
tafel met relevante literatuur. Bij de boekentafel was ook een 
kleine expositie ingericht met foto’s van Mona van den Berg 
met portretten van  vrouwen en meisjes, getekend door hun 
ervaringen in conflictgebieden.  
 
 
De eerste publiciteit vond plaats op 23 juni 2016, tijdens een 
gezamenlijke bijeenkomst met de Stichting Bridge to Liberation. 
Daarbij konden ditmaal, naast het thema ook al alle sprekers 
worden aangekondigd die aan het programma mee zouden gaan werken. Op diezelfde dag werden 
ook de eerste nieuwsbrief en een persbericht verzonden. Op de nieuwsbrief zijn inmiddels ruim 1.400 
mensen geabonneerd. Voorafgaand aan de conferentie werden in totaal zes nieuwsbrieven verzon-
den. De nieuwsbrieven worden gemiddeld door meer dan 50% van de ontvangers gelezen.   
 

Wisse Kommunikatie uit Arnhem was opnieuw behulpzaam met 
het opmaken en versturen van persberichten. Hebe Kohlbrugge 
werd geïnterviewd voor het Algemeen Dagblad en dat interview 
verscheen daarmee ook in De Gelderlander. Daarnaast ver-
schenen interviews met de voorzitter in De Gelderlander en in 
de Airbornespecial van de stichting Airborne Feelings.  
 
De Media Managers vervaardigden een trailer, die via onze 
website, nieuwsbrief en Facebook werd verspreid en door Om-
roep Gelderland herhaaldelijk werd uitgezonden in de week 
voor de conferentie. Omroep Gelderland interviewde fotografe 
Mona van den Berg uitgebreid tijdens een radio-uitzending. 
 

 
Een student van de Radboud Universiteit maakte een poster die op de 
universiteiten in Nijmegen en Wageningen werd verspreid en als adverten-
tie is afgedrukt in o.a. de huis aan huis verspreide Airbornespecial van 
Airborne Feelings.  
 
Op Facebook is een Event aangemaakt dat veelvuldig is gedeeld. Diverse 
media, organisaties en netwerken namen de conferentie in hun agenda op 
en/of gaven op verzoek bekendheid aan de conferentie, zoals Oxfam No-
vib, vrouwennetwerken in de regio en Pax voor Vrede.  
 
Na de conferentie verschenen verslagen in onder meer De Gelderlander, 
het Reformatorisch Dagblad en op One World en Reporters Online. 
 
 
 

De Conferentie Bridge to the Future werd in belangrijke mate mogelijk ge-
maakt door het vfonds dat voor de 11e editie van de conferentie opnieuw 
een substantiële bijdrage beschikbaar heeft gesteld. Het vfonds is daarmee 
een belangrijke partner van de Stichting War Requiem - Bridge to the Futu-
re.  
 
Het bestuur dankt daarnaast de vele andere partners en vrijwilligers voor 
hun medewerking en veelal belangeloze inzet. 
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1.3.2 Vervolgtraject met jongeren 
Met leerlingen en docenten van het Dorenweerd (foto) en het Lie-
mers College die de conferentie hebben bezocht vonden in no-
vember gesprekken plaats waarbij werd teruggeblikt op hun bele-
ving van de afgelopen conferentie en met hen werd besproken hoe 
hun betrokkenheid en inbreng bij volgende conferenties zou kun-
nen worden vergroot. De gesprekken werden geleid door Davida 
de Hond, die de leerlingen ook tijdens de conferentie had begeleid. 
Op basis van de gesprekken en haar waarnemingen bracht zij eind 
2016 een advies uit aan het bestuur van de stichting met aanbeve-
lingen waarvan in de samenwerking met scholen bij de voorberei-
ding van volgende conferenties gebruik kan worden gemaakt. 
 
Als uitvloeisel van de conferentie was er op 16 november 2016 een bijeenkomst  in Velp, in het kader 
van de Week van Respect die jaarlijks plaatsvindt in de Gemeente Rheden. Er waren naast volwas-
senen ca. 40 scholieren aanwezig van de Titus Brandsma school (Arentheem College) en van het 
Rhedens-Rozendaal. Hebe Kohlbrugge zou daar hebben gesproken, ware het niet dat zij zich om 
gezondheidsredenen moest afmelden. In plaats daarvan werd de video-opname vertoond van het 
gesprek met haar op de Conferentie Bridge to the Future.  
 

1.3.3 De Andere kant van de brug 
Naast het organiseren van de Conferentie Bridge to the Future stimu-
leert dan wel initieert de stichting jaarlijks ook een kunstzinnige activi-
teit als bijdrage aan het programma van de herdenkingen en de Brid-
ge to the Future gedachte.  
 
In 2016 heeft Keesen&Co van 15 t/m 23 september de voorstelling 
De andere kant van de brug gespeeld. Over de week van de herden-
kingen en alles wat daarin gebeurt. “De stad loop vol met mensen en 
herinneringen. Stille pijn en zichtbaar verdriet. Spektakel en feestge-
druis. Jong en onbevangen loopt naast oud en getekend. Een kleur-
rijk, beschouwend beeld van de herdenkingsdagen en haar bezoe-
kers. Dan ineens, het verhaal van een oude man. Verward en ver-
warrend. De betrouwbaarheid van het geheugen wankelt, de toe-
schouwer wankelt mee ...” (Tekst Keesen&Co) 
 
De voorstelling toneel-op-toneel werd gespeeld door studenten van 
ArtEZ Toneelschool en Dic van Duin in het Stadstheater Arnhem. 
Met teksten van Teun Smits en regie van Willibrord Keesen. De 
voorstellingen trokken ca. 850 bezoekers. 
 

1.4 Financiën 
 
De bij de oprichting in de Stichting in 2001 ondergebrachte middelen zijn primair gereserveerd voor 
bijdragen aan de uitvoering van het War Requiem door Het Gelders Orkest, dat inmiddels viermaal als 
herdenkingsconcert is uitgevoerd in de week van de herdenking van de Slag om Arnhem, laatstelijk bij 
de 70e herdenking in 2014. Gestreefd wordt daarom naar instandhouding van de daaruit thans nog 
resterende bestemmingsreserve ten behoeve van het doen uitvoeren van het War Requiem door Het 
Gelders Orkest bij de 75e herdenking in 2019.2  
 
Andere activiteiten vinden dan ook bij voorkeur kostendekkend plaats. Sinds 2014 ontvangt de Stich-
ting een bijdrage van het vfonds voor de organisatie van de Conferentie Bridge to the Future. Daartoe 
wordt jaarlijks een aanvraag ingediend bij het vfonds. Dankzij deze bijdrage kunnen onder meer de 
mede door de groei van het aantal deelnemers toegenomen kosten voor de noodzakelijke faciliteiten 
worden gedekt.  

                                                        
2 Omdat deze middelen eindig zijn is voor dat doel straks aanvulling wenselijk. De aanpak daarbij zal de Stichting 
afstemmen met Het Gelders Orkest, dat zelf ook sponsoren werft voor zijn activiteiten. 
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Op basis van het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 heeft het bestuur daarnaast een ander fonds be-
reid gevonden om voor die periode - op basis van tussentijdse verantwoordingen met het oog op de 
verdere professionalisering, het meer betrekken van de jeugd bij onze activiteit van onze stichting 
(juvenalisering) en de verbetering van de ict-structuur (informatisering)- jaarlijks een bijdrage te ver-
strekken. Daarmee kan de organisatie van de conferentie gedeeltelijk worden uitbesteed, waarbij te-
vens wordt ingezet op het vormen van een team van vrijwilligers die daarbij ondersteuning verlenen. 
Daarnaast kunnen nu additionele activiteiten worden ontwikkeld om jongeren meer te interesseren en 
te betrekken bij de conferentie en om de website en online-promotie in deze periode verder te ontwik-
kelen. 
  
Het bestuur wil de conferentie voor iedereen toegankelijk houden. Wel werd het betalen van een vrij-
willige bijdrage aan de stichting is in 2016 verder gestimuleerd. Daartoe kon bij de aanmelding voor de 
conferentie via iDeal een bedrag worden overgemaakt. Dankzij de ANBI-status van de Stichting gel-
den voor de bijdragen fiscale faciliteiten.  
 
In Hoofdstuk 2 is de Jaarrekening 2016 opgenomen. Er resteert een bescheiden overschot dat aan de 
bestemmingsreserve kon worden toegevoegd. 
 

1.5 Toekomst  
Het bestuur is verheugd dat in 2016 een begin kon worden gemaakt met de uitvoering van het Meerja-
renbeleidsplan 2016-2019, dat erop is gericht de activiteiten te continueren en waar mogelijk vernieu-
wingen en verbeteringen door te voeren. We noemen de intensivering van de inbreng van jongeren en 
de ontwikkeling van de organisatie, door een combinatie van enige professionele ondersteuning en de 
inzet van verscheidene vrijwilligers. Die lijn zal in 2017 worden voortgezet. 
 
Inmiddels is het thema voor de conferentie 2017 bepaald en afgestemd met andere partners. Met de 
Stichting Bridge to Liberation, het Airborne Museum en de Stichting YOUCEE heeft de Stichting War 
Requiem – Bridge to the Future een intentieovereenkomst getekend, waarin is afgesproken zowel 
inhoudelijke zaken af te stemmen als elkaar te ondersteunen bij zaken als de communicatie. Tegelij-
kertijd hebben ook de vier Airborne-gemeenten afgesproken nauwer te gaan samenwerken en een 
coördinator aan te stellen.  
 
Voor september 2017 zal Generale Oost, thans onderdeel van De Nieuwe Oost, in samenwerking met 
de Stichting een voorstelling voorbereiden als kunstzinnige bijdrage aan het programma van de her-
denkingen. Voor 2018 is het overleg met gezelschappen nog gaande. Het Gelders Orkest is gevraagd 
bij de 75e herdenking in 2019 het War Requiem wederom als herdenkingsconcert uit te voeren in Arn-
hem en in Nijmegen.  
 
 
Namens het bestuur,  
 
 

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

2.1 Balans per 31 december 2016 
 
Alle bedragen in € 
 
Activa 31-12-16 31-12-15 

   Vlottende activa 
  liquide middelen 47.726 44.389 

vorderingen 2.875 2.875 

 
    

Totaal activa 50.601 47.264 

   Passiva 
  

   Reserves en fondsen 
  bestemmingsreserve 45.562 45.375 

   
Vooruit ontvangen 1.523  

   Kortlopende schulden 3.516 1.889 

   Totaal passiva 50.601 47.264 
 

2.2 Staat van baten en lasten over 2016 
 
Baten 

  Baten uit eigen fondsenwerving 4.276 4.468 
Rente 490 985 
Overige baten 34.165 16.314 
   
Som der baten  38.931 21.767 

   Lasten 

  besteed aan doelstellingen 36.805 18.685 
werving baten 

  Beheer en administratie 1.940 513 

   Som der lasten 38.745 19.198 

   Resultaat 186 2.569 

   Resultaatbestemming 

  Toevoeging aan bestemmingsreserve 186 2.569 
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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 
2016 is het verschil tussen de maximaal toegekende subsidie en het ontvangen voorschot als vorde-
ring opgenomen. 
 
 
Bestemmingsreserves 
 
Stand per 1 januari        45.375 
Bij: uit resultaatverdeling                186 
       ______ 
Bestemmingsreserve 31 december   45.562 
 
         
 
Vooruit ontvangen 
 
Bijdrage Rabobank  t.b.v. conferentie 2017      1.523 
 
 
Nog te betalen 
 
Evaluatie conferentie jongeren/scholieren      1.016 
Reservering formuleontwikkeling in 2017    2.500 
       ______ 
         3.516 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 
Overige baten          2016     2015 
 
Bijdrage vfonds conferentie    11.500  11.500 
Bijdrage andere fondsen       18.000     
Bijdragen derden       4.665    4.814 
      _____  _____ 
Bijdragen conferentie    34.165  16.314 
 
 
Besteed aan doelstellingen 
 
Kosten conferentie    36.805  18.685 
Bijdrage kosten uitvoering War Requiem      -       - 
      ______  ______ 
      36.805  18.685  
 
Beloning bestuur 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en tijdsbesteding. 
 
 

2.4 Vaststelling 
 
De jaarrekening 2016 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van 10 april 
2017. 
 
 
Namens het bestuur,  
 
 

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


