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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 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

- G.J.M. (Geert) Corstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden, voorzitter,  
- M.G. (Miriam) Westen, conservator Hedendaagse Kunst Museum Arnhem, secretaris, 
- H.L. (Henk) Danser, voormalig directievoorzitter Rabobank Arnhem en Omstreken, penningmeester, 
- J.A. (Bertjan) Verbeek, hoogleraar Internationale Betrekkingen Radboud Universiteit. 

 
In de vergadering van 15 november 2017 is het bestuur van samenstelling gewijzigd. Generaal Johan 
de Graaf is per die datum teruggetreden als bestuurslid en als nieuwe bestuursleden zijn benoemd:  

- luitenant-generaal Mart de Kruif, voormalig commandant Landstrijdkrachten, en  
- Heleen van Campen, docent Engels en bedrijfscommunicatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  

Zij zijn per 1 januari 2018 in functie getreden. 
 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zes keer, waarvan een aantal keer in aanwezigheid van 
beschermvrouw Sophie Lambrechtsen – ter Horst.  
 
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer: 

• het meerjarenbeleid en -begroting 2016-2019, 
• de werving van additionele fondsen op basis van het meerjarenbeleidsplan, 
• het aantrekken van vrijwilligers, 
• de samenstelling van het bestuur, 
• de aanstelling van een coördinator Onderwijs, 
• de voorbereiding en evaluatie van de Conferentie Bridge to the Future 2017, 
• de keuze van het thema voor Conferentie Bridge to the Future 2018, 
• de contacten met onderwijsinstellingen en de evaluatie van de ervaringen van deelnemende 

jongeren, 
• de betrokkenheid bij de voorstelling De Aankomst van de Titanic door De Nieuwe Oost, 
• de samenwerking met andere partijen in de Airborne Regio. 

 
Het bestuur is bij de voorbereiding van de Conferentie 2017 professioneel ondersteund door pro-
grammacoördinator Dick van der Meer. Daarnaast hebben vrijwilligers  een deel van de communicatie 
en praktische organisatie van de conferentie voor hun rekening hebben genomen. Dankzij deze in-
spanningen zijn in het onderwijstraject veel jongeren bereikt. Vanwege het groter aantal bezoekers 
dan verwacht is in aanloop naar de conferentie nog enige professionele ondersteuning ingeschakeld. 
Daarnaast heeft de stichting ook ondersteuning gehad van een vrijwilliger op secretarieel gebied. 
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1.3 Activiteitenverslag 

 

1.3.1 Conferentie Bridge to the Future over Moreel Kompas 
 
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 
lessen uit het verleden worden verbonden aan actuele vraagstukken en perspectieven voor de toe-
komst. 
 
De Conferentie Bridge to the Future 2017 vond plaats op vrijdagmiddag 15 september, in de Eusebi-
uskerk te Arnhem.  
 
Het thema van de Conferentie Bridge to the Future 2017 was Mo-
reel Kompas. Sheila Sitalsing, columniste van De Volkskrant sprak 
een openingscolumn uit.  
 
Jacobine Geel ging vervolgens over het thema in gesprek met Jan 
Terlouw die voor velen een Moreel Kompas in levende lijve lijkt te 
zijn. Moraliteit is volgens hem de essentie van de mensheid.  

 
 
 
 
De militaire inbreng kwam op de 12e Conferentie Bridge to the Futu-
re van generaal-majoor Kees Matthijssen, voormalig commandant 
van de 11e Luchtmobiele brigade, en zijn Britse collega briga-
dier Colin Weir, destijds commander of 16 Air Assault Brigade. Zij 
spraken met Jacobine Geel over ‘Moral compass and moral coura-
ge’. 

 
Zeshonderd jongeren volgden in de aanloop naar de conferentie een programma over keuzes en di-
lemma’s en de balans tussen macht en moreel kompas. De 17-jarige Wiam Abdelnour was een van 
deze jongeren; zij sprak zich op de conferentie in een vlammend betoog – ze was niet voor niets de 
beste spreker bij het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi - uit over de onbewustheid van racisme. 
Samen met vier andere jongeren schoof ze vervolgens aan tafel bij Jacobine Geel om in een panelge-
sprek duidelijk te maken hoe jongeren in deze tijd een moreel kompas ontwikkelen.  
 
Het programma voor de pauze werd afgesloten door stand-up filosofe Laura van Dolron. 
 

Na de pauze hield Herman van Rompuy, voormalig president van 
de Europese Raad, een voordracht met als titel Geen vrede zonder 
menselijke waarden. Vervolgens werd door Vicky van Asch van 
Wijck, het eerste exemplaar van een thans in het Nederlands ver-
taald boek gepresenteerd van haar vader Felix von Papen, die zich 
voor en tijdens WOII – op basis van zijn moreel kompas - heeft ver-
zet tegen en gewaarschuwd voor het naziregime en dat met de 
dood heeft moeten bekopen.  
 
Het boek Een von Papen spreekt werd door Vicky van Asch van 
Wijck aangebonden aan Herman van Rompuy, Clemens Cornielje, 
commissaris van de koning, Sophie Lambrechtsen – ter Horst, op-
richtster en beschermvrouw van de stichting en de Duitse Ambas-
sadeur Dirk Brengelmann. 

 
De Conferentie 2017 werd bezocht door 600 mensen, onder wie circa 100 jongeren.  
 
De op de conferentie gehouden inleidingen en interviews zijn op videobeelden terug te zien en te be-
luisteren via www.bridgetothefuture.nl.  
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1.3.2 Gastlessen en lunchcolleges over Moreel Kompas 
 
Bridge to the Future richt zich vanouds ook op jongeren, maar heeft daarvoor in 2017 een nieuwe 
vorm gevonden die buitengewoon is aangeslagen bij scholen voor VWO in de regio Arnhem en bij 
studieverenigingen verbonden aan de Radboud Universiteit en de Universiteit van Wageningen. 
 
Voorafgaand aan de conferentie vond op de Radboud Universiteit een Masterclass plaats voor VWO-
leerlingen uit de regio. Deze werd verzorgd door ons bestuurslid en hoogleraar aan de Radboud Uni-
versiteit Bertjan Verbeek, ondersteund door onze onderwijscoördinator Marc Budel. Daarbij werd het 
thema Moreel Kompas op een interactieve manier behandeld aan de hand de Amerikaanse politiek 
onder Trump. 
 
Op het Liemerscollege in Zevenaar, het Stedelijk Gymnasium 
Arnhem, het Rhedens Lyceum en het Candea College in Duiven, 
vond een reeks gastlessen plaats waarbij de problematiek in 
Syrië centraal stond en de daarmee verbonden dilemma’s in de 
internationale verhoudingen. 
 
Dat was ook het onderwerp van lunchcolleges voor leden van de 
studieverenigingen Excalibur (historici) en ismus (Politicologen) 
van de Radboud Universiteit in Nijmegen en een Studium Gene-
rale voor de Studenten van Otherwise op de Universiteit in Wa-
geningen. 

 
In totaal namen aan de gastlessen en lunchcolleges 600 leerlingen 
en studenten deel. Ongeveer 100 jongeren hebben vervolgens ook 
aan de conferentie deelgenomen.  
 
Een panel van vijf jongeren heeft tijdens de conferentie gediscussi-
eerd over het thema Moreel kompas onder leiding van presentatri-
ce Jacobine Geel. 
 

 

1.3.3 Theaterproductie De Aankomst van de Titanic 
 
In samenwerking met Stichting War Requiem – Bridge to the Future presenteerde De Nieuwe Oost als 
kunstzinnige bijdrage aan het programma van de Herdenking van de Slag om Arnhem in september 
2017 De Aankomst van de Titanic.  
 

Sicilië. Nu. Een arm dorp ontvangt groot nieuws. Een cruiseschip 
zo groot als een flatgebouw zal voor de kust aanmeren, wat nog 
nooit eerder is gebeurd. Een ongekende goudkoorts maakt zich 
van het dorp meester. Van flesjes olijfolie en sinaasappels tot 
zelf gehaakte pannenlappen – plots heeft iedereen iets dat ver-
kocht kan worden. 
 
Op dat cruiseschip – een man. De vijftig gepasseerd en met de 
wens te doen wat hij al zo lang denkt: niets. Nu zijn vrouw en 
kinderen hem verlaten hebben wil hij het liefst stilstaan, en waar 
kan dat beter dan op een cruiseschip? 
 
De Aankomst van de Titanic (en andere heldendichten) is een 
duister sprookje over de rafelranden van Europa. Over wachten, 
vluchten en vastzitten. 

 
De Aankomst van de Titanic was te zien van 13 t/m 17 september 2017 in Theater aan de Rijn en 
vervolgens in acht andere zalen in Nederland en in België. De Nieuwe Oost organiseerde daarnaast 
i.s.m. ArtEZ Hogeschool van de Kunsten vijf maal een verdiepend programma rondom het stuk, de 
Salons. Daaruit zijn essays en reflecties voortgekomen die zijn gebundeld.  
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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. Gestreefd wordt naar instandhouding van de thans nog resterende 
bestemmingsreserve ten behoeve van toekomstige uitvoeringen van het War Requiem door Het Gel-
ders Orkest, zoals bij de 75e herdenking in 2019. 
 
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.  
 
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 - jaarlijks een bijdra-
ge te verstrekken. Daarmee kan de organisatie van de conferentie gedeeltelijk worden uitbesteed, 
waarbij tevens 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 inte-
resseren en te betrekken bij de conferentie en om de website en online-promotie in deze periode ver-
der te ontwikkelen. 
  
Het bestuur wil de conferentie voor iedereen toegankelijk houden, maar het betalen van een vrijwillige 
bijdrage aan de stichting is in 2017 verder gestimuleerd. Dankzij de ANBI-status van de Stichting gel-
den voor de bijdragen fiscale faciliteiten.  
 
In Hoofdstuk 2 is de Jaarrekening 2017 opgenomen. Er resteert een bescheiden overschot dat aan de 
bestemmingsreserve kon worden toegevoegd. 
 

1.5 Toekomst  
 
Het bestuur is verheugd dat in 2017 een vervolg kon worden gegeven aan de uitvoering van het Meer-
jarenbeleidsplan 2016-2019, dat erop is gericht de activiteiten te continueren en vernieuwingen door 
te voeren. Zoals de intensivering van de inbreng van jongeren en de ontwikkeling van de organisatie, 
door een combinatie van enige professionele ondersteuning en de inzet van meerdere vrijwilligers. Die 
lijn zal in de komende jaren versterkt worden voortgezet. Ook is in 2017 een nieuwe website ontwik-
keld, www.bridgetothefuture.nl. 
 
Na de succesvolle Conferentie 2017 en het parallel gerealiseerde jongerentraject is het Meerjarenbe-
leid 2016-2019 tussentijds geëvalueerd en nader uitgewerkt in een Toekomst nota, gericht op de 75e 
Herdenking van de Slag om Arnhem in het ‘kroonjaar’ 2019, maar ook verder. Daarin is onder meer 
aangegeven dat het bestuur meer plaats wil inruimen voor interactieve elementen op de conferentie. 
De succesvol gebleken aanpak van een parallelle behandeling van het thema op scholen en universi-
teiten zal worden gecontinueerd. Dat vraagt om versterking van de organisatie omdat deze kwetsbaar 
is door de afhankelijkheid van veel vrijwillige inzet op cruciale posities.  
 
Op basis van de Toekomst Nota en een bijgestelde meerjarenbegroting voert het bestuur overleg met 
enkele vooraanstaande bedrijven om hen te interesseren zich aan de doelstelling en activiteiten van 
de stichting te verbinden. Daarnaast is het vfonds voorgesteld om afspraken over een meerjarig part-
nerschap vast te leggen in een convenant.   
 
Inmiddels is het thema voor de conferentie 2018 bepaald en afgestemd met andere partners. Daarbij 
zal worden aangesloten bij het landelijke thema voor 2018, Verzet. Voor de samenwerking met de 
Stichting Bridge to Liberation, het Airborne Museum en de Stichting YOUCEE is een intentieovereen-
komst van kracht, waarin is afgesproken zowel inhoudelijke zaken af te stemmen als elkaar te onder-
steunen bij zaken als de communicatie.  
 
Tegelijkertijd werken thans ook de vier Airborne-gemeenten nauwer samen. Daarbij wordt de missie 
verbreed tot de pijlers Herdenken, Beseffen en Beleven, zoals geadviseerd in het Rapport Samenwer-
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kingsverband Slag om Arnhem uit 2016. De Stichting War Requiem – Bridge to the Future laat met 
haar inhoudelijke activiteiten gericht op bewustwording en met de kunstzinnige manifestaties huidige 
en nieuwe generaties Beseffen hoe vrijheid en vrede zich verhouden tot actuele ontwikkelingen in de 
samenleving. 
 
De regionale samenwerking heeft in 2017 geleid tot de introductie van een gezamenlijk beeldmerk 
voor de Airborne Regio en tot de aanstelling van een coördinator. De Stichting hoopt in het kader van 
de regionale en provinciale samenwerking extra middelen te kunnen verwerven voor haar activiteiten 
en voor de uitvoering door Het Gelders Orkest van het War Requiem als herdenkingsconcert bij de 
75e Herdenking in 2019. 
 
 

1.6 Tot slot 
 
Bridge to the Future 2017 werd in belangrijke mate mogelijk gemaakt door het 
vfonds dat opnieuw een substantiële bijdrage beschikbaar heeft gesteld en daar-
mee een belangrijke partner is van de Stichting War Requiem - Bridge to the Futu-
re.  
 
Het bestuur dankt daarnaast de vele andere partners waarmee wordt samenge-
werkt en de vrijwilligers voor hun medewerking en veelal belangeloze inzet.  
 
 
Namens het bestuur,  
 
 

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

2.1 Balans per 31 december 2017 
 
Alle bedragen in € 
 
Activa 31-12-17 31-12-16 

 
 

 Vlottende activa  
 Liquide middelen 48.230 47.726 

Vorderingen 2.875 2.875 

 
    

Totaal activa 51.105 50.601 

 
 

 Passiva  
 

 
 

 Reserves en fondsen  
 Bestemmingsreserve 47.024 45.562 

 
 

 Vooruit ontvangen 1.505 1.523 

 
 

 Kortlopende schulden 2.576 3.516 

 
 

 Totaal passiva 51.105 50.601 
 

2.2 Staat van baten en lasten over 2017 
 
 2017 2016 
Baten 

  Baten uit eigen fondsenwerving 6.544 4.276 
Rente 302 490 
Overige baten 35.689 34.165 
   
Som der baten  42.535 38.931 

   Lasten 

  Besteed aan doelstellingen 39.915 36.805 
Werving baten 

  Beheer en administratie 1.157 1.940 

   Som der lasten 41.072 38.745 

   Resultaat 1.462 186 

   Resultaatbestemming 

  Toevoeging aan bestemmingsreserve 1.462 186 
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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 
2017 is het verschil tussen de maximaal toegekende subsidie en het ontvangen voorschot als vorde-
ring opgenomen. 
 
 
Bestemmingsreserves 
 
Stand per 1 januari       45.562 
Bij: uit resultaatverdeling         1.462 
      ______ 
Bestemmingsreserve 31 december  47.024 
 
         
 
Vooruit ontvangen 
 
Bijdrage Rabobank  t.b.v. conferentie 2018     1.505 
 
 
Kortlopende schulden 
 
Crediteuren             76 
Formuleontwikkeling in 2018       2.500 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 
Overige baten          2017     2016 
 
Bijdrage vfonds conferentie    11.500  11.500 
Bijdrage andere fondsen       19.523  18.000 
Bijdragen derden    11.512    4.665 
      _____  ______ 
Bijdragen conferentie    42.535  34.165 
 
 
Besteed aan doelstellingen 
 
Kosten conferentie    39.915  36.805 
Bijdrage kosten uitvoering War Requiem      -       - 
      ______  ______  
      39.915  36.805 
 
Beloning bestuur 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en tijdsbesteding. 
 
 

2.4 Vaststelling 
 
De jaarrekening 2017 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van 28 febru-
ari 2018. 
 
 
Namens het bestuur,  
 
 

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

 


