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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 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

• Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden, voorzitter 
• Mirjam Westen, conservator Hedendaagse Kunst Museum Arnhem, secretaris 
• Henk Danser, voormalig directievoorzitter Rabobank Arnhem en Omstreken, 

penningmeester 
• Bertjan Verbeek, hoogleraar Internationale Betrekkingen Radboud Universiteit 
• Heleen van Campen, docent Engels en bedrijfscommunicatie Hogeschool van Arnhem en Nij-

megen 
• luitenant-generaal bd Mart de Kruif, voormalig commandant Landstrijdkrachten 
• Deline Kruitbosch, kandidaat-notaris, associate partner Dirkzwager legal & tax 

 

In de vergadering van 23 augustus 2017 is het bestuur van samenstelling gewijzigd. Mevrouw Deline 
Kruitbosch werd als lid toegevoegd aan het bestuur. 

 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf 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 2018 en 2019, 
• de keuze van het thema voor Conferentie Bridge to the Future 2019, 
• de contacten met onderwijsinstellingen en de evaluatie van de ervaringen van deelnemende 

jongeren, 
• de samenwerking met andere partijen in de Airborne Regio. 

 
Het bestuur is bij de voorbereiding van de Conferentie 2018 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 ondersteuning gehad op secretarieel gebied van Otto Hulst. 
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De heer Dick van der Meer heeft aangegeven per 31 de-
cember 2018 zijn functie van programma-coördinator te 
willen neerleggen. Het bestuur is hem buitengewoon er-
kentelijk voor zijn inzet in verschillende rollen gedurende 
vele jaren ten behoeve van de Stichting. In de bestuurs-
vergadering van 30 oktober 2018 is de heer Van der Meer 
benoemd tot Erevoorzitter. 
 
In de bestuursvergadering van 2 januari 2019 is mevrouw 
Lieselot Verstijnen aangesteld als programma-coördinator 
voor het programma Bridge to the Future  2019.  
 

1.3 Activiteitenverslag 

1.3.1 Conferentie Bridge to the Future over Geweldloos Verzet 
 

Het thema van de conferentie Bridge to the Future 2018 was 
Geweldloos Verzet. Met dit thema werd aangesloten op het 
Jaar van Verzet. Gespreksleider was Frederiek de Vlaming. 
 
De conferentie werd geopend door Ahmed Marcouch, burge-
meester van Arnhem, die, zelf afkomstig uit het Rif-gebied in 
Marokko, onder meer de gevoelens van onveiligheid van de 
bevolking daar vertolkte. 
 

 
 
Vervolgens sprak Mazen Abou Hamdan als vertegenwoordiger 
van de Academic University for Non Violence & Human Rights 
uit Beirut over de geweldloze strategieën waarin mensen in het 
Midden-Oosten worden getraind.  
 
De uit Aleppo naar Nederland gevluchte Zaid Muhammad 
vertelde hoe hij als student tijdens het geweldloze begin van 
de revolutie in Syrië actief werd als media-activist.  
 
Rapper Gideon Everduim, alias Gikkels vertolkte in een spoken-word-bijdrage zijn gevoelens bij het 
zien van de gruwelijke beelden van gifgas aanvallen op kinderen in Syrië.   
 
 
Na de pauze sprak de voormalige Israëlische luchtmacht mili-
tair Yonatan Shapira over zijn besluit om zich met andere Isra-
elische militairen tegen het gewelddadige regime te keren en 
samen met Palestijnen de beweging Combattants for Peace 
op te richten. Met zang en gitaar onderstreepte Shapira zijn 
boodschap. 
 
De vaste militaire inbreng kwam dit maal van generaal bd Tom 
Middendorp, voormalig Commandant der Strijdkrachten en 
onder meer commandant geweest van missies in Afghanistan.  
 

 
De keynote speech ter afsluiting van de conferentie kwam van 
Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Europese 
Commissie, die onder meer sprak over het belang van civil 
courage, in bijvoorbeeld de landen in Europa waar de demo-
cratische rechtsstaat onder druk staat. 
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Enkele scholieren/studenten van middelbare scholen, HAN en Radboud Universiteit traden op als 
sidekicks bij de verschillende interviews. 
  
De Conferentie Bridge to the Future 2018 vond plaats op vrijdagmiddag 21 september, in de nieuwe 
Parkzaal van Musis te Arnhem. Circa 550 mensen namen deel, onder wie bijna 130 jongeren.  
 
De op de conferentie gehouden inleidingen en interviews zijn op videobeelden terug te zien en te be-
luisteren via www.bridgetothefuture.nl. 
 
 

1.3.2 Jongerentraject Be Aware 
 
Het Jongerentraject Bridge to the Future – Be Aware 
vormde met de gastlessen en lunchcolleges wederom een 
goede aanloop naar en voorbereiding op de conferentie, 
waar opnieuw enkele jongeren in het programma een rol 
vervulden; de bijeenkomsten op de onderwijsinstellingen 
waren deze keer minder grootschalig en daardoor zeker 
zo effectief.  
 
Er zijn nieuwe lijnen uitgezet naar de drie grote Hbo-
instellingen in de regio, waarin ook studenten hebben ge-
participeerd. Zo vond voor aanvang van de conferentie 
een dansoptreden plaats van ex-studenten van ArtEZ en maakten studenten van de richting Creative 
Writing van ArtEZ een krant in het kader van het thema Geweldloos Verzet. 
 
Ook met de activiteiten gericht op jongeren droeg Bridge to the Future bij aan bewustwording op het 
gebied van oorlog, vrede en vrijheid. Dat gold in het bijzonder voor de gastlessen, lunchcolleges en 
andere activiteiten op Vwo-scholen, Hbo-instellingen en universiteiten, verzorgd door Bertjan Verbeek, 
hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit, waarin hij dieper inging op speci-
fieke situaties waarin geweldloos verzet is toegepast. 
 
Een overzicht van de onderwijsinstellingen die in 2018 hebben geparticipeerd in het jongerentraject 
Be Aware is te vinden op www.bridgetothefuture.nl.     
 

1.3.3 Filmprogramma 
 
Een duidelijke verrijking was het filmprogramma rond het thema Geweldloos Verzet in Arnhems nieu-
we Focus Filmtheater. 
 
Op drie donderdagen voorafgaand aan de conferentie zijn 
de volgende films/documentaires vertoond: How to start a 
revolution, over het leven en werk van Geen Sharpe, A 
Stranger came to Town, over vier activisten in Aleppo, en 
Disturbing the Peace over het ontstaan van de beweging 
Combattants for Peace.  
 
De eerste film werd ingeleid door Eva Rovers, en de twee 
andere films werden gevolgd door een debat met regis-
seur Thomas Vroege en Zaid Muhammad respectievelijk 
Yonatan Shapira, die ook de op de conferentie optrad. 
 
Circa 200 geïnteresseerden, onder wie vele jongeren, hebben de filmvoorstellingen bijgewoond. Het 
Focus Filmtheater heeft aangegeven de samenwerking met Bridge to the Future graag te continueren. 
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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 in de week van de herdenking van de Slag om Arnhem, laatstelijk bij 
de 70e herdenking in 2014. Gestreefd wordt daarom naar tenminste instandhouding van de daaruit 
thans nog resterende bestemmingsreserve ten behoeve van het doen uitvoeren van het War Requiem 
door Het Gelders Orkest. De eerstvolgende uitvoering zal plaatsvinden in september 2019 bij de 75e 
herdenking. 
 
Andere activiteiten vinden bij voorkeur kostendekkend plaats. Sinds 2014 ontvangt de Stichting 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 (vooral ook jonge) 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 2018 verder gestimuleerd. Dankzij de ANBI-status van de Stichting gel-
den voor de bijdragen fiscale faciliteiten.  
 
In Hoofdstuk 2 is de Jaarrekening 2018 opgenomen. Er resteert een bescheiden overschot dat aan de 
bestemmingsreserve kon worden toegevoegd. 
 

1.5 Toekomst  
 
Het bestuur is verheugd dat in 2018 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. Daarbij gaat het onder andere om de intensivering van de inbreng van jongeren en de ont-
wikkeling van de organisatie, door een combinatie van enige professionele ondersteuning en de inzet 
van meer vrijwilligers. Die lijn zal in de komende jaren versterkt worden voortgezet. 
 
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 meerja-
renbegroting is het bestuur er in geslaagd enkele vooraan-
staande bedrijven te interesseren zich aan de doelstelling en 
activiteiten van de stichting te verbinden. 
 
Voor de Conferentie 2019 Inmiddels is het thema Duitsland Keerpunt bepaald. Dit is afgestemd met 
andere partners. Voor de samenwerking met de Stichting Bridge to Liberation, het Airborne Museum 
en de Stichting YOUCEE is een intentieovereenkomst van kracht, waarin is afgesproken zowel inhou-
delijke zaken af te stemmen als elkaar te ondersteunen bij zaken als de communicatie.  
 



 6 

Tegelijkertijd werken thans ook de vier Airborne-gemeenten nauw samen met de in 2018 opgerichte 
Stichting Airborne Region. Daarbij wordt de missie verbreed tot de pijlers Herdenken, Beseffen en 
Beleven. Voor de Herdenkingen in 2019 in de Airborne Region is een Masterplan vastgesteld.  
 
De Stichting War Requiem-Bridge 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. 
 
Met haar inhoudelijke activiteiten gericht op bewustwording en met de kunstzinnige manifestaties laat 
de Stichting huidige en nieuwe generaties beseffen hoe vrijheid en vrede zich verhouden tot actuele 
ontwikkelingen in de samenleving. 
 

1.6 Tot slot 
 
Bridge to the Future 2018 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 hun belangeloze inzet.  
 
 
Namens het bestuur,  
 
 
G.J.M. Corstens, voorzitter  
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2. Jaarrekening 
 

2.1 Balans per 31 december 2018 
 
Alle bedragen in € 
 
Activa 31-12-18 31-12-17 

 
 

 Vlottende activa  
 liquide middelen 47.281 48.230 

vorderingen 6.250 2.875 

 
    

Totaal activa 53.531 51.105 

 
 

 Passiva  
 

 
 

 Reserves en fondsen  
 bestemmingsreserve 53.531 47.024 

 
 

 Vooruit ontvangen  1.505 

 
 

 Kortlopende schulden  2.576 

 
 

 Totaal passiva 53.531 51.105 
 

2.2 Staat van baten en lasten over 2018 
 
 2018 2017 
Baten 

  Baten uit eigen fondsenwerving 6.505 6.544 
Rente 26 302 
Overige baten 52.332 35.689 
   
Som der baten  58.863 42.535 

   Lasten 

  besteed aan doelstellingen 55.180 39.915 
werving baten 

  Beheer en administratie 1.182 1.157 

   Som der lasten 56.362 41.072 

   Resultaat 2.501 1.462 

   Resultaatbestemming 

  Toevoeging aan bestemmingsreserve 2.501 1.462 
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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 
2018 is het verschil tussen de maximaal toegekende subsidie en het ontvangen voorschot als vorde-
ring opgenomen. 
 
 
Bestemmingsreserve 
 
Stand per 1 januari       47.024 
Bij: uit resultaatverdeling         2.501 
Bij: vrijval vooruit ontvangen 2017    1.505 
Bij: vrijval kortlopende schulden 2017    2.500 
      ______ 
Bestemmingsreserve 31 december  53.530 
 
De posten Vooruit ontvangen en Kortlopende schulden van de balans per ultimo 2017 zijn recht-
streeks toegevoegd aan de Bestemmingsreserve per 31 december 2018. 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 
Overige baten          2018     2017 
 
Bijdrage vfonds conferentie    25.000   11.500 
Bijdrage andere fondsen      18.000  19.523 
Bijdragen derden      9.332  11.512 
        _____  _____ 
Bijdragen conferentie    52.332  42.535 
 
 
Besteed aan doelstellingen 
 
Kosten conferentie    55.181  40.185 
Bijdrage kosten uitvoering War Requiem      -       - 
      ______  ______  
      55.181  40.185 
 
Beloning bestuur 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en tijdsbesteding. 
 
 

2.4 Vaststelling 
 
De jaarrekening 2018 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van 20 febru-
ari 2019. 
 
 
Namens het bestuur,  
 
 
 
 
G.J.M. Corstens, voorzitter 

 
 
 
 

H.L. Danser, penningmeester 
 
 
 
 
 


