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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
De samenstelling van het bestuur per 31-12-2019 is als volgt:
•
•
•
•
•
•
•

Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden, voorzitter
Otto Hulst, Head of Innovation bij KAS BANK’ en ‘Pensioenfondsbestuurder’, secretaris
Henk Danser, voormalig directievoorzitter Rabobank Arnhem en Omstreken, penningmeester
Mirjam W esten, conservator Hedendaagse Kunst Museum Arnhem
Bertjan Verbeek, hoogleraar Internationale Betrekkingen Radboud Universiteit
Heleen van Campen, docent Engels en Bedrijfscommunicatie Hogeschool van Arnhem & Nijmegen
Luitenant-generaal bd Mart de Kruif, voormalig commandant Landstrijdkrachten

In de vergadering van 8 oktober 2019 is het bestuur van samenstelling gewijzigd. Mevrouw Deline
Kruitbosch is afgetreden als lid en per 1 mei 2019 is Otto Hulst toegetreden tot het bestuur en heeft de
secretarisfunctie overgenomen van Mirjam W esten.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zeven 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 en een bedankbijeenkomst voor vrijwilligers,
het kritisch bekijken van je meerwaarde als stichting wat betreft hetgeen we aanbieden zoals de
conferentie, filmprogramma en jongerenprogramma,
het organiseren van klankbordgroep (met externe) om te brainstormen over deelname jongeren
in programma en interactieve conferentie,
de samenstelling van het bestuur,
de evaluatie van de coördinator Onderwijs,
de voorbereiding en evaluatie van de Conferentie Bridge to the Future 2019 en 2020,
de keuze van het thema voor Conferentie Bridge to the Future 2020,
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 2019 professioneel ondersteund door programmacoördinator Lieselot Verstijnen. Lieselot zal in 2020 ook weer deze rol vervullen. Daarnaast
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hebben vrijwilligers een deel van de communicatie en praktische organisatie van de conferentie voor
hun rekening hebben genomen.

1.3 Activiteitenverslag
1.3.1 Conferentie Bridge to the Future over Duitsland Keerpunt
Het thema van de conferentie Bridge to the Future 2019 was
Duitsland Keerpunt. Twee jaar geleden, aan het slot van onze
conferentie over Moreel kompas riep de dochter van de Duitse
verzetsstrijder Felix von Papen op tot het achterwege laten van
de aanduiding ‘Duitsers’ als men ‘nazi’s‘ bedoelde. Het is verheugend dat we op de Conferentie vrij en open over Duitsland
en met Duitsers hebben kunnen praten als een gelijkwaardig
land en als mensen zoals wij allemaal. Sterker nog, we hebben
kunnen leren hoe ze met hun moeilijke verleden zijn omgegaan
en daar verder in gekomen zijn dan sommige andere landen.
Hoe komen mensen en landen na een oorlogssituatie weer
nader tot elkaar?
In het reine komen met het verleden. Dat vraagt veel van een
persoon, een volk of een heel land. Maar wie een zoektocht
naar zichzelf onderneemt, staat steviger in de schoenen. Dat
laatste gaat ook op voor Duitsland. De Tweede Wereldoorlog
achter ons laten, dat lukt niemand. Maar het keerpunt waarop relaties normaliseerden en Duitsland zich ontpopte als
blijvende pleitbezorger van – en een voorbeeld voor – een
verenigd en welvarend Europa, ligt alweer ver achter ons.
Hoe ging dat eigenlijk? En wat leren wij ervan?
Gespreksleider was Anke Plättner, journalist, en presentator van o.a. actuele politieke talkshow
"Phoenix Runde" vanuit Berlijn.
Jacco Pekelder, Associate professor afdeling Geschiedenis Internationale Betrekkingen (GIB) aan Universiteit Utrecht, en bijzonder hoogleraar Neueste Geschichte W esteuropas Universität des
Saarlandes, leidde het thema prachtig, beeldend en redelijk optimistisch in. Hij eindige de inleiding waarin Duitsland met verschilende dieren vergeleken werd met de woorden: De leeuw zal dan
wat vaker durven brullen, de olifant wordt zich bewuster van zijn
eigen kracht, het edelhert met zijn machtige gewei geeft zijn buren de bescherming die ze zoeken.
Schrijfster Géraldine Schwarz’ (Boek “De geheugenlozen”’) kritische blik op de Nederlandse Vergangenheitsbewältiging is niet
mis. Het zou goed zijn als ook onze politici die zich straks - na het
grote onderzoek dat nu gaande is - weer moeten gaan bezighouden met het koloniaal verleden, proberen lessen te trekken uit die
kritiek.

De indringend verwoorde ommekeer van operazanger Bastiaan
Everink, na zijn militaire loopbaan bij Korps Mariniers nu operazanger, maakte geweldige indruk met zijn de aria van de ‘Toreador’ uit ‘Carmen’ en prachtige toegiften, begeleid op de piano
door Claar ter Horst. Velen werden geraakt door zijn optreden.
Zijn inzet voor de veteranen leidt hopelijk tot meer omvangrijke
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en structurele aandacht voor al diegenen die zich met grote risico’s voor lijf en leden voor de vrijheid
van ons allen inzetten.
In vervolg op het jongerenprogramma Be Aware zijn tijdens de conferentie ook jongeren aan het woord gekomen via een jongerenpanel onder leiding van moderator Anke Plättner. ”Onze jongeren zijn
onze toekomst”, dit klinkt misschien cliché, maar is toch zo waar.
Belangrijk is dat deze jongeren weten waar ze vandaan komen (leer
je verleden kennen) en dit besef vertalen naar de toekomst. Het
behoud van democratie gaat niet vanzelf. Het belang van de bewustwording rond de positieve en negatieve invloed die sociale
media kunnen hebben werd door de jongeren bevestigd. Daarnaast
bleek ook dat voor deze Duitse en Nederlandse jongeren het verleden geen belemmering (meer) was voor vriendschap.
Na de pauze trad schrijver Arnon Grunberg op. Hij vertelde
relativerend over Duitsland en over zijn Duitse ouders. Hij
sprak over de “raison d’être” van het naoorlogse Duitsland.
Hij wees op een opkomende weerzin tegen de “Vergangenheitsbewältigung”. Hij sprak over “Verostung” in het nieuwe
Duitsland. Arnon kwam met belangwekkende opmerkingen
over de rol en de positie van minderheden in een democratie en over het belang naar ook die opvattingen te luisteren
en die een plaats te gunnen ook als ze volstrekt tegen de
opvattingen van de meerderheid ingaan.
Tot slot luisterden we naar Otto Fricke. Een mooi optreden waarin hij allerlei aspecten van het thema en
zeker ook het tweede subthema belichtte: de rol van
Duitsland in Europa dat ook als Brexit niet doorgaat,
nieuwe leiding behoeft, in de context van de opkomst
van China en India en de hopelijk tijdelijke morele
neergang van de VS. Hij sprak over modern, wellicht
wat stiller leiderschap dat zich de komende jaren geleidelijk zal moeten gaan ontwikkelen. Inspelen op de
actualiteit in Duitsland en Nederland, durf, oog voor
de nieuwe mondiale verhoudingen, bescheidenheid,
zijn enkele sleutelbegrippen uit zijn toespraak.
De Conferentie Bridge to the Future 2019 vond plaats op vrijdagmiddag 20 september, in de nieuwe
Parkzaal van Musis te Arnhem. Circa 500 mensen namen deel, onder wie bijna 100 jongeren.
De op de conferentie gehouden inleidingen en interviews zijn op videobeelden terug te zien en te beluisteren via www.bridgetothefuture.nl.

1.3.2 Jongerentraject Be Aware
Be Aware is het jongerentraject dat zich richt op activiteiten met jongeren en zo bijdraagt aan bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid. Deze activiteiten vinden plaats in de vorm van
gastlessen, lunch colleges en masterclasses op VWO-scholen, HBO-instellingen en universiteiten.
Activiteiten die het bestuur van de stichting Bridge to the Future heeft ondernomen om met de Conferentie beter aan te laten sluiten bij belevingswereld jongeren:
22 Januari 2019 Als voorbereiding op de conferentie heeft Be Aware een Brainstorm sessie gehouden met studenten van Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) rond het thema Verwerking van het
verleden, en de aansluiting van dit onderwerp met het heden; het behoud van democratie. Deze jon-
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geren bleken zich vooral zorgen te maken om de negatieve rol die Sociale Media kunnen spelen en ze
wezen op het belang van het kunnen onderscheiden van Fake News. Zij merkten op dat goed onderwijs hierbij van essentieel belang is.
24 Januari 2019 Op het Congres Circulaire oogst van de Minor Circulaire Economie op Hogeschool
Arnhem en Nijmegen, is een presentatie gegeven door Finance studenten Emma Nijman en Yannick
Visbeek aan 40 studenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De presentatie ging over het
onderzoek, in opdracht van BttF, naar de manier waarop mensen en landen in het reine komen met
oude conflicten en wat er voor nodig is om een wezenlijk keerpunt te bereiken tussen Duitsland en
Nederland. Conclusie van deze studenten: Het stimuleren van welvaart door overheden is nodig en
ook het met elkaar blijven praten om zo begrip voor elkaars handelen te kweken en elkaar niet buiten
te sluiten; inclusiviteit ter bevordering van sociale cohesie. Dit onderzoek , in opdracht van BttF, paste
binnen het curriculum van deze studenten, op deze wijze dus een behaalde doelstelling (aansluiting
bij het curriculum) die eerder door BttF geformuleerd is.
10 mei 2019 Bestuurslid BttF bezoekt de lerarenopleiding
Duits (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) bij het vak Taalverwerving (aansluiting bij het curriculum) en verzoekt studenten gedichten te schrijven die verband houden met het thema van de komende conferentie. Uit de inzendingen is het
gedicht Frieden und Freiheit van studente Annabel van Kesteren geselecteerd om voor te dragen tijdens de conferentie.
De Conferentie is op 20 september 2019 met haar voordracht geopend. De overige gedichten zijn gepubliceerd op
de website.
21 juni 2019 Gastlezing over conferentiethema door BttF bestuurslid bij Werkstatt An der Grenze –
een vijf-daagse conferentie voor 25 Duitse en Nederlandse studenten, georganiseerd door(Hoc
schule Rhein- W aal) Kleve, HAN, Radboud Universiteit en Universiteit Münster, .
4 September 2019 Als onderdeel van de Conferentie heeft het bestuur een jongerenpanel samengesteld bestaande uit Duitse en Nederlandse jongeren afkomstig uit het hoger onderwijs, en een afgestudeerde Cultuurhistorica. Uitgaande van het thema heeft er voorafgaand aan de conferentie een
brainstormsessie plaatsgevonden in Rozet in Arnhem. In deze sessie zijn met de jongeren de stellingen geformuleerd die tijdens de Conferentie door de jongeren besproken werden.
5 sep 2019 Gastlezing door bestuurslid over conferentiethema, aan 90 scholieren van het Stedelijk
Gymnasium Arnhem
10 sep 2019 Gastlezing door bestuurslid voor 45 studenten
politicologie en geschiedenis van de Ra
boud Universiteit (i.s.m. studievereniging Ismus en Excalibur)
over het conferentiethema

3 okt 2019 Gastlezing voor 40 studenten Conflict and Development aan de Wageningen Universiteit
WUR (i.s.m. Gemma van der Haar). Hier was de lezing toegespitst op de vraag of en hoe oorlogen
(ooit) eindigen.
Het Jongeren traject Bridge to the Future- Be Aware vormt een goede aanloop naar en voorbereiding
op de conferentie, waar Nederlandse en Duitse jongeren deel uitmaakten van een panel dat sprak
over het thema Duitsland-Keerpunt aan de hand van door de jongeren zelf geformuleerde stellingen.
De belangstelling voor deelname aan het panel is in het voortraject gewekt..
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1.3.3 Filmprogramma
Focus Filmtheater Arnhem vertoonde in samenwerking met Bridge to the
Future op drie donderdagavonden drie boeiende films rond het thema
Duitsland Keerpunt. Er was steeds een inleiding en/of debat en het filmprogramma vormde dan ook een waardevolle aanvulling op de conferentie
van 20 september.
Op 5 september, DAS SCHWEIGENDE
KLASSENZIMMER
(Lars
Kraume,
Duitsland 2019). Met een zaalgesprek
onder leiding van professor Bertjan
Verbeek hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Radboud Universiteit.
Op 12 september, GUNDERMANN (Andreas Dresen, Duitsland
2018). Inleiding door dr. Marc van Berkel, historicus en docentopleider aan Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
Op 19 september, TEGENLICHT: SONNTAG MIT BÖHMERMANN
(Britta Hosman voor VPRO Tegenlicht, Nederland 2017). Met zaalsprek o.l.v. historicus en middelbare school docent Joël Albert de
Bruhéze met filmmaker Britta Hosman en Duitslanddeskundige Marja
Verburg. Deze voorstelling was gratis toegankelijk.

Circa 100 geïnteresseerden, onder wie jongeren, hebben de filmvoorstellingen bijgewoond. Het Focus
Filmtheater heeft aangegeven de samenwerking met Bridge to the Future graag te continueren.

1.3.4 War Requiem van Benjamin Britten
Vijfenzeventig jaar na de Slag om Arnhem is het War Requiem van Benjamin Britten, op initiatief van
onze Stichting, opnieuw uitgevoerd als Herdenkingsconcert. De indrukwekkende uitvoeringen vonden
plaats op zaterdag 21 en zondag 22 september 2019, beide keren in de Parkzaal van Musis in Arnhem, voor in totaal ca. 1.300 bezoekers. Op het podium meer dan 200 uitvoerenden: een uitgebreid
Gelders Orkest, Consensus Vocalis en het Nederlands Kinderkoor. Voor de allereerste opname van
het Requiem engageerde Britten drie vocale solisten uit Rusland, Engeland en Duitsland, als teken
van verzoening tussen de belangrijkste strijdende partijen. Die traditie werd bij deze uitvoering in ere
gehouden met ook nu drie solisten uit de betreffende landen: sopraan Evelina Dobracheva, tenor David W ebb en de bariton André Morsch. Het geheel stond onder leiding van de Nederlandse dirigent
Bas W iegers.
Het bestuur van de Stichting is verheugd dat de vijfjaarlijkse traditie van de uitvoering van het War
Requiem, mede dankzij bijdragen uit de regeling Gelderland Herdenkt en van onze Stichting, ook in dit
kroonjaar kon worden voortgezet en dankt Het Gelders Orkest voor de productie en de samenwerking.

1.4 Financiën
De bij de oprichting van de Stichting in 2001 ondergebrachte middelen zijn primair gereserveerd voor
bijdragen aan de uitvoering van het War Requiem door Het Gelders Orkest. Gestreefd wordt naar
tenminste instandhouding van de daaruit thans nog resterende bestemmingsreserve ten behoeve van
het doen uitvoeren van het W ar Requiem door Het Gelders Orkest. De eerstvolgende uitvoering zal
naar verwachting plaatsvinden in september 2024 bij de 80-ste 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. 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. De eenmalige bijdrage van Gel-
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derland Herdenkt in 2019 maakte de voorgenomen programmering van activiteiten mede mogelijk.
Het bestuur is tevens dank verschuldigd aan Rabobank Arnhem en Omstreken en aan Dirkzwager
Legal & Tax, die gedurende een drietal jaren als sponsor een financiële bijdrage leveren.
Op basis van het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 heeft het bestuur in 2016 een ander fonds bereid
gevonden om voor die periode jaarlijks een substantiële bijdrage te verstrekken. Nu aan deze planperiode een einde is gekomen is het zaak andere geldgevers te vinden om alle voorgenomen initiatieven
te kunnen continueren.

Het bestuur wil graag de conferentie voor iedereen toegankelijk houden, maar het is noodzakelijk een
beroep te doen op de deelnemers de vrijwillige bijdrage aan de stichting te verhogen. Dankzij de
ANBI-status van de Stichting gelden voor de bijdragen fiscale faciliteiten.
In Hoofdstuk 2 is de Jaarrekening 2019 opgenomen. Er resteert een bescheiden positief resultaat dat
aan de bestemmingsreserve is toegevoegd.

1.5 Toekomst
Het bestuur kijkt positief terug op het jaar 2019. Er zijn veel interessante en waardevolle activiteiten
georganiseerd voor jongeren, de stichting heeft een bijdrage kunnen realiseren waardoor het W ar
Requiem van Benjamin Britten tweemaal is uitgevoerd en het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde conferentie. Dit is mede bereikt door de inzet van veel vrijwilligers en waar nodig professionele
ondersteuning.
Hiermee lijkt de ingeslagen route een goede weg te zijn naar de toekomst. Toch zal gekeken worden
naar de manier waarop de doelstelling van de Stichting het best gerealiseerd kan worden. Hiervoor zal
in 2020 een brainstorm worden georganiseerd met jongeren en andere belanghebbenden om stil te
staan bij de wijze waarop de Stichting nog beter in staat is om haar doelstelling te bereiken door aan
te sluiten bij trends in de maatschappij. Daarbij zal specifiek besproken worden hoe de interactie op
de conferentie verhoogd kan worden en hoe jongeren meer betrokken raken kunnen worden bij de
doelstellingen van de Stichting, zowel bij het traject voorafgaand aan de conferentie als bij de conferentie zelf.

1.6 Tot slot
Bridge to the Future is in belangrijke mate afhankelijk van sponsoren, donateurs en individuele bijdragen van deelnemers. De Conferentie werd mede mogelijk gemaakt door het vfonds, dat opnieuw een
substantiële bijdrage beschikbaar heeft gesteld en daarmee een belangrijke partner is van de Stichting W ar Requiem – Bridge to the Future.
Het bestuur dankt daarnaast de vele andere partners waarmee wordt samengewerkt 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 2019
Alle bedragen in €
Activa

31-12-2019

31-12-2018

49.558

47.281

Vlottende activa
liquide middelen
vorderingen

6.250

Totaal activa

49.558

53.531

47.350

53.531

Passiva
Reserves en fondsen
bestemmingsreserve

Vooruit ontvangen

2.207

Kortlopende schulden

Totaal passiva

49.558

53.531

2019

2018

4.368

6.505

5

26

58.583

52.332

2.2 Staat van baten en lasten

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving
Rente
Overige baten

_________ ___________________
62.956

Som der baten
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Lasten

Besteed aan doelstellingen

57.498

55.180

1.638

1.182

Werving baten
Beheer en administratie

___________________ ____________________

59.136

56.362

Resultaat

3.819

2.501

Resultaatbestemming
Toevoeging aan bestemmingsreserve

3.819

2.501

Som der lasten

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.
Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Bij: uit resultaatverdeling
Af: bijdrage uitvoering War Requiem
Bestemmingsreserve 31 december 2019

53.531
3.819
10.000
______
47.351
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De post bijdrage uitvoering War Requiem is rechtstreeks onttrokken aan de Bestemmingsreserve per
31 december 2019.

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Overige baten
Bijdrage vfonds conferentie
Bijdrage andere fondsen
Bijdragen derden
Bijdragen conferentie

2019

2018

30.000
19.000
9.583
_____
58.583

25.000
18.000
9.332
_____
52.332

57.498
10.000
______
67.498

55.181
______
55.181

Besteed aan doelstellingen
Kosten conferentie
Bijdrage kosten uitvoering War Requiem

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

2.4 Vaststelling
De jaarrekening 2019 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van 11 maart
2020.

Namens het bestuur,

G.J.M. Corstens, voorzitter

H.L. Danser, penningmeester
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