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Voorwoord

ideale wereld bestaat geen oorlog en dus ook geen veteranen, geen oorlogsgraven en ook geen PTSS. In die
ideale wereld heerst vrede en gerechtigheid. Alleen,
zolang dat ideaal niet bereikt is, blijven we ons inzetten voor hen die hun leven wagen voor vrede, vrijheid,
gerechtigheid en veiligheid. Complementariteit is dus
het cement tussen ‘Veteranen’ en ‘Vrede, democratie en
internationale rechtsorde’ en ‘Herinneren, herdenken en
vieren’. Dat wij ons daar zoveel mogelijk van bewust zijn,
of worden, … daar is het vfonds voor. In 2018 hebben we
voorbereid wat in 2019 en 2020 gestalte moet krijgen.
Want in de komende twee jaar vieren we dat Nederland
75 jaar geleden werd bevrijd. Daar gaat dit jaarverslag
over. Daarmee willen wij als Raad van Bestuur van het
vfonds rekening en verantwoording afleggen aan U, aan
al onze stakeholders. Wij zijn er trots op dat wij, dankzij
de deelnemers van de Goede Doelen Loterijen, zoveel
inspirerende projecten voor jong en oud mogelijk mochten maken. Waarmee wij, samen met de vele medewerkers en vrijwilligers van de organisaties binnen ons
werkveld, de wereld een beetje mooier maken.
Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
Robert S. Croll 	
Voorzitter Raad van Bestuur				
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Voor u ligt het jaarverslag 2018 van het Nationaal Fonds
voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, een fonds dat begon als een fonds van, voor en door veteranen. Waarom?
Omdat Nederland sinds 1815 (Waterloo) geen oorlog
had gevoerd en dus volstrekt onbekend was met veteranen. Veteranen namen het toen maar op voor zichzelf;
‘brothers in arms’ en dus na de oorlog ook ‘brothers in
peace’. Onder aanvoering van de onverslaanbare Bib van
Lanschot zag de BNMO in 1945 het daglicht en daarna
in 1970 - de rechtsvoorganger van het vfonds – de SFMO.
Het vfonds groeide het afgelopen decennium uit van
een charitatieve organisatie louter voor veteranen naar
een organisatie met een bredere scope. Haar doelstelling verbreedde zich van ‘Veteranen’ naar ‘Herinneren,
herdenken en vieren’. Nog weer iets later kwam daar ook
‘Vrede, democratie en (inter)nationale rechtsorde’ bij. De
rechtvaardiging voor die verbreding was, dat herstel van
‘Vrede, democratie en (inter)nationale rechtsorde’ datgene was waar de militairen voor hebben gevochten.
En vooral: nog steeds doen, … waar ook ter wereld! Onze
drie taakvelden, op het eerste gezicht geheel verschillend, zijn toch bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer een boom de grond niet meer herkent
waar zij in wortelt, zal de boom uiteindelijk sterven.
Een beeldspraak om tot uitdrukking te brengen dat het
vfonds zich nimmer dient af te keren van veteranen. Te
beginnen met de ’40-’45 veteranen en voorts ALLEN die
na hen kwamen. Dat het begrip veteraan zich ook zou
moeten uitstrekken tot politie en brandweer heb ik al
meermalen met kracht van argumenten bepleit (ontschotting van de veiligheidssector). Daarom laat ik dat
hier onbesproken. Toch zou ons derde werkveld ons belangrijkste werkveld moeten zijn: ‘Vrede, democratie en
(inter)nationale rechtsorde’. Dat klinkt misschien wat
wonderlijk voor een fonds voor Veteranen, maar in de.
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Het Vredesbolwerk,
het jaar van Verzet
en de aanloop naar
75 jaar Vrijheid
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Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg (vfonds) richt zich op drie maatschappelijke deelgebieden:
1 e rkenning voor- en waardering van veteranen
en andere geüniformeerden (in overheidsdienst);
2 h
 et levend houden van de herinnering aan
oorlog en vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van
conflicten en het vieren van de vrijheid; Dit
alles met het oog op
3 d
 e instandhouding van vrede, democratie,
rechtsstaat en stimuleren van de internationale rechtsorde.
Het vfonds wil met voorlichting, educatie en
publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor veteranen en andere

geüniformeerden die in dienst van de Nederlandse overheid, waar ook ter wereld, betrokken
zijn geweest bij internationale vredesoperaties.
Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog
levend houden, ondersteunt het vfonds oorlogsen verzetsmusea en herinneringscentra. Zo
draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de
mensen in uniform die voor vrede en veiligheid
zorgen. Naast herdenken moet de bevrijding,
vrijheid en vrede vooral ook gevierd én gewaarborgd worden. Wat o.a. zichtbaar is door
de steun aan een aantal herdenkingsprojecten
op 4 mei, en de bevrijdingsfestivals door het
hele land op 5 mei. Partnerships en samenwerkingsverbanden met andere organisaties worden steeds nadrukkelijk opgezocht om onze missie te bereiken.
Zie voor meer over het vfonds:
www.vfonds.nl/over-vfonds/

Het Vredesbolwerk: vorm geven aan samenwerking
Meer, beter en intensiever samenwerken met anderen,
dat was de opdracht voor het vfonds zoals vastgelegd
in het beleidsplan 2016-2020. In 2017 zetten we daartoe
een grote stap door de aankoop van een eigen pand, dat
die samenwerking ook fysiek gemakkelijker zou moeten
maken. We noemen het Het Vredesbolwerk; de plaats
voor ontmoeting, ontwikkeling en innovatie rond vrede
en vrijheid. Een inspirerende werkplaats voor professionals die zich inzetten voor de thema’s vrede, democratie
en (internationale) rechtsorde. De 4 verdiepingen van
het monumentale pand bieden veel mogelijkheden voor
lezingen, bijeenkomsten en nieuw te ontwikkelen initia-

tieven.  In april 2018 opende het Vredesbolwerk zijn deuren. Vanaf de eerste dag bleek dat het precies ging zoals
we gehoopt hadden. Er kwam een enthousiaste partner
die er zijn hoofdkwartier vestigde: de Liberation Route Europe. Ook wordt een indrukwekkend programma vanuit
het Vredesbolwerk gecoördineerd door de Stichting 75
jaar Vrijheid. En een keur aan partijen organiseren in het
pand hun bijeenkomsten en educatieve programma´s of
maken gebruik van de vele flexwerkplekken.
Al snel bleek dat het bezit van zo´n groot multifunctio-.
neel pand ook wel enkele leermomenten opleverde.
Er waren nieuwe verantwoordelijkheden waar we aan
moesten wennen. De verschillende gebruikers van het
pand hadden behoefte aan een professionele coördinator
en een receptiemedewerker. Die zijn er half 2018 ook gekomen.
Na 2020 zal het Vredesbolwerk zich nadrukkelijker richten
op de exposities en bijeenkomsten binnen het thema
vrede, vrijheid en (internationale) rechtsorde. Nu al gaan
we op zoek naar de kansen die er liggen om het Vredesbolwerk ook van activiteiten op die gebieden een nog
bruisender centrum te maken (zie ook www.vredesbolwerk.nl).
Jaar van Verzet: een eerste proeve van samenwerking
Het Jaar van Verzet was een indrukwekkende ervaring..
In heel Nederland werden prachtige initiatieven ontplooid en vooral de regionale en lokale component
maakte het speciaal en toegankelijk. Zie de infographic
op pagina 6-7 voor alle activiteiten.
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Missie vfonds

Het jaar 2018 was voor het vfonds een bijzonder intensief jaar. Het Platform WO2, gefinancierd door het
ministerie van VWS en het vfonds, gaf een geweldig
visitekaartje af met de organisatie van het Jaar van het
Verzet. In april betrokken we, samen met Liberation
Route Europe, ons nieuwe onderkomen aan het Lucasbolwerk in Utrecht: het Vredesbolwerk. We breidden
onze steun aan veteranenorganisaties uit en een groot
deel van ons werk werd beheerst door de voorbereiding
van de mijlpaal 75 jaar Vrijheid, dé opdracht voor de jaren 2019 en 2020. Om dat enorme programma goed te
laten verlopen heeft het vfonds, samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Platform WO2 en de provincies intensief samengewerkt. 2018 was kortom een
druk jaar. Maar al die inspanningen raakten wel precies
aan de centrale missie van het vfonds: werken aan vrede, vrijheid en veteranenzorg.
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Publiek

Deelnemers

Bereik
Het ‘Jaar van Verzet’ was het eerste
grote project waaraan de partners
in het Platform WO2 gezamenlijk
invulling hebben gegeven. Er
is hard gewerkt, veel bereikt en
aangetoond dat het werken met
themajaren succesvol kan zijn.
Het smaakt naar meer!
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56%

miljoen
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VAN DE
DEELNEMERS
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de Verzetskrant
(verspreiding via regionale
en landelijke dagbladen)

De missie van het platform
In 2025 beseft elke Nederlander dat
het behouden van vrede, vrijheid en
democratie inspanning kost en dat
hij daar invloed op kan hebben en
verantwoordelijkheid in kan nemen.
Het Platform WO2 heeft dat actief
gefaciliteerd door een breed scala
aan verhalen over de Tweede
Wereldoorlog te vertellen die samen
rechtdoen aan de complexiteit van
de ingrijpende gebeurtenissen en
aan de actuele lessen die er uit
getrokken kunnen worden.
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Bekendheid van de
eigen organisatie

tweedewereldoorlog.nl
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social media

NEDERLAND

1940 - 1945

Samen
doen!

Inspiratie

miljoen

video's

MENSEN
ONLINE

webbanners

• Startbijeenkomst B2B, jaarcongres Platform WO2
• Publieke Start 25 februari 2018
• Afsluiting B2B themajaar 12 december 2018

andere websites

Publiekscampagne met groot bereik gedurende het hele jaar
FEB

APR
NOS-Journaal, #trending topic,
Verzetskrant
film, Bankier van Verzet

JUN

AUG

SEP

• Website tweedewereldoorlog.nl
• De B2B interne nieuwsbrief
• De inhoudelijke teksten over het thema
• De social media Jaar van Verzet
• De call van het vfonds

OKT

NOV

DEC
NS / RailTV

NPO radio 1, Focus
Maand van de Geschiedenis
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Afspraken maken op internationaal niveau is complexer
en weerbarstiger gebleken dan gedacht. Het vfonds en
de Liberation Route Europe – die zich grofweg uitstrekt
van Engeland tot Polen – moeten nog nadere afspraken
maken met internationale en nationale overheden. Het
vfonds vindt die internationale component belangrijk.
Daarom steunt het vfonds de meerjarige initiatieven
van de Liberation Route Europe via ‘Europe Remembers’.
75 jaar Vrijheid na mei 2020
Intussen kijkt het vfonds ook al voorbij mei 2020. Toen
het Europese deel van Nederland in mei 1945 bevrijd
was, was Nederlands Indië immers nog bezet. Die laatste maanden, met als slot de capitulatie van Japan en de
bevrijding van dat deel van het Koninkrijk, zijn vanzelfsprekend een essentieel onderdeel van de herdenking
van 75 jaar Vrijheid. Sterker nog: het vfonds vindt dat
de dekolonisatieoorlog, die in de jaren daarna in Indië
volgde, eveneens aanleiding moet zijn voor zowel aandacht vanuit historisch perspectief als voor herdenking.
De uiteindelijke vorm van die herdenking moet echter
zorgvuldig nader worden uitgewerkt. Ook moet het
75-jarig bestaan van De Verenigde Naties (VN) (oktober
2020) deel uitmaken van het project 75 jaar Vrijheid.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
en het ontstaan van de VN zijn immers onverbrekelijk
verbonden met de gruwelijkheden begaan in de Tweede
Wereldoorlog alsook met de verdediging van vrijheid en
democratie die centraal staan in de naoorlogse tijd.

Steun aan veteranen
Het vfonds is voortgekomen uit de zorg voor veteranen
en die zorg is nog steeds een van onze belangrijkste
doelstellingen. In dat kader heeft het vfonds in 2018 een
grote stap gezet in de richting van een lang gekoesterde
wens van de oud-strijders: een veteranenbegraafplaats.
Na jaren van voorbereiding is met de Oorlogsgravenstichting, via het ondertekenen van een notariële oprichtingsacte, overeenstemming bereikt over de realisatie van de veteranenbegraafplaats in Loenen. Het
vfonds heeft onder de paraplu van het Ted Meinesfonds
tweeënhalf miljoen euro gereserveerd voor de aanleg en
de bouw van de begraafplaats en een herdenkings- en
educatiecentrum. Deze veteranenbegraafplaats moet
onder regie van de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen (NVBL) een plek worden waar veteranen – en desgewenst hun partner – begraven kunnen
worden of uitgestrooid of bijgezet in een urnenmuur.
Ook herbegrafenis van veteranen die nu elders rusten
is mogelijk. Op de veteranenbegraafplaats komt een
Herdenkings- en Educatiecentrum, waar verwanten en
bezoekers eer kunnen betonen aan onze veteranen en
informatie kunnen vinden over de inzet van militairen
tijdens de Tweede Wereldoorlog en latere internationale
vredesmissies.  
Met het Nationaal Comité Veteranendag heeft het
vfonds in 2018 een nieuwe driejarige intentieovereenkomst getekend. Met de één miljoen euro die het vfonds
hierin investeert, kan de Veteranendag de witte anjer
campagne - als teken van respect voor onze veteranen -  
een stevige boost geven. Doel is dat alle Nederlanders
op Veteranendag de witte anjer gaan dragen; net zoals
men in Engeland in november traditioneel de ‘Poppy’
draagt. Ook geeft het Nationaal Comité Veteranendag
een nieuwe impuls aan educatieve projecten, met name
voor het vmbo en mbo.  Het Nationaal Comité Veteranendag schenkt gericht aandacht aan het thema 75 jaar
Vrijheid. Daarnaast zal Nederland in 2020 optreden als
gastland voor de Invictus Games, een internationaal
sportevenement voor gewonde veteranen.
Het vfonds heeft in 2018 met het Veteranenplatform,
de organisatie die 70.000 veteranen vertegenwoordigt, een intentieverklaring voor de komende drie jaar
ondertekend. Afgesproken is dat het vfonds de reüniebijeenkomsten financieel ondersteunt – en vanwege
de viering van 75 jaar Vrijheid is de bijdrage verhoogd
van € 10 per deelnemende veteraan (het inmiddels al
befaamde vfonds-tientje) naar € 12,50. Ook levert het
vfonds in 2019 samen met het ministerie van Defensie
een bijdrage aan de zogenoemde ´nuldelijnszorg´ voor

veteranen. Dat is maatschappelijke ondersteuning door vrijwilligers (in tegenstelling tot de
professionele eerste- en tweedelijnszorg), onder andere in de vorm van ontmoetingen en de
inzet van buddies.
Ook steunt het vfonds projecten zoals De Veteranenradio, bedacht en ontwikkeld door enkele
Libanon-veteranen. Op deze internet-radiozender zijn programma´s te horen die onder andere aandacht besteden aan muziek uit begin
jaren '80, de periode dat Nederlandse militairen
actief waren in Libanon. De muziek brengt de veteranen terug in de tijd en dat kan een belangrijke
rol spelen in de verwerking van oorlogstrauma's.
Ook zijn er interviews met veteranen te horen en
live verslagen van de Nationale Veteranendag en de Taptoe. De programma´s besteden ook aandacht aan Politie
en Brandweer. Met steun van het vfonds kan De Veteranenradio verder professionaliseren.   

Inkomsten
Nieuwe fondsen op naam
Naast het reeds genoemde Ted Meines Fonds, het Mike
Hoekendijk Fonds, Fonds op naam Stichting Pelita en
Fund4U van de BNMO, is in 2018 als fonds op naam ‘Witte Anjer’ van de Nationale Veteranendag opgericht. Het
vfonds beheert deze fondsen en de partners bepalen
in overleg met het vfonds de bestemming. Door onze
partners te ondersteunen met deze fondsen op naam
krijgen zij de mogelijkheid om, zonder extra administratieve lasten, gericht hun werkzaamheden te versterken
en fiscaal vriendelijk schenkingen te ontvangen. Bij de
fondsen op naam is het ook mogelijk dat donaties door
leden of opbrengsten vanuit andere activiteiten aan dat
specifieke fonds geschonken worden.

Uitgaven
Extra financiële ruimte
Alle bovenstaande projecten vragen om extra financiële
ruimte en daar heeft het vfonds in 2018 een grote stap
gezet. Vanwege de bijzondere mijlpaal die 75 jaar Vrijheid voor ons land en voor de herdenking van de Tweede
Wereldoorlog betekent, heeft het vfonds er voor gekozen om in de begroting voor 2018, 2019 en 2020 ieder
jaar vijf miljoen euro uit haar reserves te besteden voor
de financiering van deze bijzondere projecten binnen

het programma 75 jaar Vrijheid. Na 2020 zal het vermogen weer geleidelijk naar het niveau van het gewenste
stamvermogen doorgroeien.  
Impact meting en doelrealisatie
Het vfonds wil zelf beter onderzoeken en registreren wat
de impact is van de subsidies die ze verstrekt. ‘Meten is
weten’ blijft hierbij het motto. Dragen de investeringen
bij aan onze doelstelling? En zo ja, hoeveel? De Goede
Doelen loterijen en de Nederlandse Loterij vragen daar
ook om. Het vfonds werkt hard aan een methode die de
impact c.q. de wijze waarop doelen worden gerealiseerd
beter in kaart brengt. Enkele vfonds medewerkers hebben de opleiding Doelrealisatie bij Goede Doelen Nederland gevolgd. Daarnaast is er een analyse uitgevoerd
over de projecten uit 2018 en de eerste beleidsevaluatie
over 2016 is afgerond in samenwerking met Tilburg University. Het leereffect gaat verder dan meten; het gaat
er vooral om dat de vragende partij weet te benoemen
welke effecten zij verwacht op de gewenste verandering. Het vfonds stelt daarom aanvullende expliciete
vragen bij de subsidie-aanvraag en evaluatie over de
doelstellingen en effecten van het project. Deze inzichten delen we vervolgens weer met onze partners.
SMH Musea
De Stichting Musea en Herinneringscentra 40 – 45
(SMH) is het samenwerkingsverband van 14 grote Nederlandse musea en herinneringscentra die zich met
name richten op de periode 1940 – 1945. Dankzij steun
van het vfonds kan de Stichting er toe bijdragen dat de
bezoekersaantallen van de musea groeien. Vooral de
groei van het aantal jongeren dat de musea bezoekt – al
dan niet in schoolverband – zien we als een belangrijke
ontwikkeling.
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75 jaar Vrijheid: een bijzondere impuls voor regionale
initiatieven
Al in 2017 heeft het vfonds samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei het initiatief genomen voor de oprichting van de Stichting 75 jaar Vrijheid als coördinator van
de vieringen in 2019 en 2020. Die Stichting is in het voorjaar van 2018 meteen succesvol van start gegaan vanuit
het Vredesbolwerk onder het motto Vrijheid verbindt.
De stichting speelde samen met het Platform WO2 een
verbindende rol voor de vele regionale initiatieven die
her en der al opbloeiden, terwijl ze tegelijk fungeerde
als ´wekker´ voor organisaties en provincies die op dat
moment nog niet echt bij de herdenking stilstonden.
Met een flink aantal provincies heeft het vfonds afspraken gemaakt over de (co)financiering van kleine en grote projecten zoals de bouw, verbouw en renovaties van
musea. Met name de zuidelijke provincies en Overijssel
en Gelderland zijn al zeer actief.
De nationale evenementenkalender 75 jaar Vrijheid kunt
u bekijken op www.tweedewereldoorlog.nl
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Bezoek oorlogsmusea en herinneringscentra
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Interne organisatie en governance
De dagelijkse werkzaamheden van het vfonds worden
uitgevoerd door een bureau met negen medewerkers
onder leiding van de directeur. De Raad van Bestuur
vergadert iedere maand en is nauw betrokken bij alle
projecten die het vfonds steunt. Op de werkzaamheden
van de Raad van Bestuur wordt conform onze governance structuur c.q. statuten toegezien door de Raad
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2017
1.269.980
19.5%

2018
1.422.629
19.7%

van Toezicht die tenminste vier keer per jaar bij elkaar
komt. De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht hebben elk steeds een zittingstermijn van drie
jaar. De leden van de Raad van Toezicht zitten maximaal
drie termijnen.
De Raad van Toezicht heeft voor financiële en controlvraagstukken een auditcommissie ingesteld die twee
keer per jaar bij elkaar komt. Onze accountant neemt bij
het bespreken van de jaarrekening deel aan het overleg
met de auditcommissie. In 2019 zal het vfonds de accountantsdiensten opnieuw aanbesteden.  
Jaarlijks vragen de Nationale Postcode Loterij en de
BankGiro Loterij   om een meetpuntenevaluatie. Daarmee wordt voldaan aan de gestelde criteria voor het
CBF Keurmerk en de ANBI registratie. Het CBF-Keurmerk
wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Tussentijds worden er controles uitgevoerd. Het vfonds is
aangesloten bij de brancheorganisaties Goede Doelen
Nederland en de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland).
Door stelselmatige controle en toezicht wordt gegarandeerd dat alle middelen op een verantwoorde, doelmatige, effectieve en rechtmatige wijze worden besteed
aan de doelstellingen van de stichting en dat hierover
op een juiste wijze wordt gerapporteerd.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft naast haar toezichthoudende rol ook een begeleidende rol richting bestuur en
directie. Vanuit beide rollen ziet de Raad van Toezicht
met veel waardering welke stappen het vfonds heeft
gemaakt in 2018 vanuit het beleidsplan 2016-2020. De
verhuizing naar het Vredesbolwerk, de thematische samenwerking rond het Jaar van Verzet en 75 jaar Vrijheid
laten zien dat er met veel energie veel bereikt kan worden.
Vrijwilligersbeleid
Het vfonds kan gezien worden als een ‘vliegwiel’ dat
met zijn steun vele projecten (en verdere samenwerking
tussen projecten) mogelijk maakt. De uitvoering van de
activiteiten gebeurt door de projectorganisaties, niet
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scholieren

72.591

Zichtbaarheid en wederkerigheid
In de communicatie zet het vfonds sinds twee jaar sterk
in op de vriendencampagne. De campagne speelt een
belangrijke rol in verschillende vormen van wederkerigheid rond het vfonds. Door meer als partners samen te
werken bouwen we aan een community van mensen
die vrede en vrijheid belangrijk vinden en die nieuwe
generaties er bewust van willen maken dat daar ook
aan gewerkt moet worden. Organisatoren van grote en
kleine projecten kunnen hun evenement onder de aandacht brengen van deze community. Door vriendenaanbiedingen blijven vrienden graag verbonden en blijft
vrede en vrijheid steeds in ieders gedachten. Het vfonds
laat hierdoor steeds meer haar gezicht zien. Zo waren
we met een eigen stand aanwezig bij zowel de Nederlandse Veteranendag als bij de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. In 2018 wisten we zo het
aantal vrienden meer dan te verdubbelen (van 2.000
naar 4.400). Het vfonds zou graag zien dat elke organisatie die een aanvraag bij ons doet, zich ook inzet voor
het vermeerderen van het aantal vrienden.
Dit jaar is achter de schermen opnieuw veel in gang gezet om onze zichtbaarheid te vergroten. Naast de vriendencampagne zijn ook de communicatierichtlijnen voor
projecten aangescherpt. Wij benaderen projecten nu
actief over hun communicatie-uitingen. Samen met het
Platform WO2 c.q. Nationaal Comité 4 en 5 mei is rond
75 jaar Vrijheid, de stijlgids 75 jaar Vrijheid vastgesteld.
Daardoor wordt (inter)nationaal en lokaal dezelfde
beeldtaal gehanteerd en wordt de omvangrijke steun
van VWS en het vfonds extra zichtbaar.
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door het vfonds zelf. Daarom kent het vfonds ook geen
vrijwilligers en dus ook geen vrijwilligersbeleid. Wel zijn
bij vele projecten die door vfonds financieel worden
ondersteund vrijwilligers betrokken. Het gaat om duizenden vrijwilligers in musea en tijdens herdenkingen,
maar ook bij overige veteranenactiviteiten, de Politie via
WEP,  bij de Brandweer en het Nationaal Comité 4 en 5
mei. Al deze projecten kunnen niet uitgevoerd worden
zonder de gewaardeerde inzet van deze vrijwilligers.
Leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
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Voorzitter: De heer mr. dr. M.J. Cohen: Bijzonder hoogleraar Thorbeckeleerstoel Universiteit Leiden (tot 30
november 2018); Mede-voorzitter OFL, Voorzitter Cedris (Branchevereniging voor sociale werkgelegenheid);
Voorzitter VOICE, Voorzitter Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS (per 27
november 2018); Voorzitter Stichting voor VluchtelingStudenten UAF; Voorzitter RvT Openbare Bibliotheek
Amsterdam; Voorzitter Amsterdams 4-5 mei-comité;
Voorzitter Raad van Toezicht Wageningen UR; Vicevoorzitter Politie Onderwijs Raad; Voorzitter Adviescommissie Grondrechten Functie-uitoefening Ambtenaren;
Voorzitter Stichting Co-Ex; Voorzitter NVVE; Voorzitter
Bart Tromp Stichting; Voorzitter Stichting Cello Oeuvreprijs; Voorzitter Bestuur Cappella Amsterdam; Voorzitter Stichting MS Nederland; Lid Curatorium Leerstoel
vfonds Tilburg Law School.

Raad van Bestuur
Voorzitter: de heer mr. R.S. Croll, Senior vicepresident van de rechtbank
Gelderland (hoofdfunctie); Kolonel
(r) Militair Juridische Dienst Krijgsmacht; Bestuurslid Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen;
Lid Raad van Toezicht Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM (per 1 januari 2019).
Secretaris: de heer A.J.M. Heerts,
Voorzitter MBO Raad (hoofdfunctie);
Voorzitter Raad van Toezicht Cordaid
Nederland; Voorzitter Samenwerking.

Bestuur hebben een jaarvergoeding ontvangen van respectievelijk € 15.000,- (voorzitter)
en € 7.500,- (bestuurslid en secretaris).

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven; Commissaris Siers Groep.
Oldenzaal BV; Voorzitter Stichting Scoren in de Wijk FC
Twente; Voorzitter Werkgroep ZEVMB (VWS); Lid Raad
van Advies UWV Werkbedrijf; Lid van de Commissie
Mensenrechten Adviesraad internationale Vraagstukken (BuZa).
Lid: Vice-admiraal b.d. M.J.M. Borsboom: (tot 19 februari
2018 lid Raad van Toezicht vfonds, per 19 februari 2018 lid
Raad van Bestuur) Voorzitter van de Raad van Toezicht
van het Scheepvaartmuseum; Eigenaar A3: Admirals
Autonomous Advice; Lid wetenschappelijke adviescommissie Corts Foundation; Adviseur Wings for Aid; Lid
extra ordinarius Michiel de Ruyter Stichting; Voorzitter
Raad van Commissarissen van het Loodswezen NL; Senior Advisor Burson Cohn & Wolfe; Senior Advisor Public
& Corporate sectors KPMG.
Lid: Lt-generaal Klu b.d. C.J.M. de Veer, Honorary member
Commonwealth-Netherlands War Graves Commission;
Beschermheer Nieuw-Guinea Veteranen; Voorzitter
Raad van Toezicht Koninklijke Luchtmacht Historische
vlucht. Opgevolgd per 19 februari 2018 door Vice-admiraal b.d. M.J.M. Borsboom.
Per 19 februari en 30 november 2018 hebben diverse.
bestuurswisselingen plaatsgevonden. Het vfonds dankt
de heer Vice-admiraal b.d. M.J.M. Borsboom, mevrouw
mr. J. Regeling en de heer drs. H.H. Hulshof hartelijk voor
hun waardevolle inzet en bijdragen.
In 2018 zijn de leden van de Raad van Toezicht onbezoldigd. De vergoeding die de leden van de Raad van Toezicht hebben ontvangen bedroeg volgens de wettelijke
toegestane vrijwilligersvergoeding € 300,- (voorzitter).
en € 225,- (bestuurslid) per deelgenomen vergadering.
De voorzitter, bestuurslid en secretaris van de Raad van

Bezoldiging directie
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning
en de hoogte van de andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Dit beleid wordt
periodiek geactualiseerd. Het vfonds volgt
bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid
en de vaststelling van de beloning de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van.
toezicht (zie www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De
weging van de situatie bij drs. M.C.G. van Hattem MBA
vond plaats door de Raad van Bestuur, voor het laatst
op 31 augustus 2018. Dit leidt tot een BSD-score van 411
punten met een maximaal jaarinkomen van € 114.247,(1 FTE/12 mnd). Het voor de toetsing, aan de geldende
maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur bedroeg € 103.304,- (0,89 FTE/12 mnd). Deze beloning bleef binnen de geldende maxima.
Het jaarinkomen, de werkgeversbijdrage pensioen en de
overige beloningen bleef voor directeur drs. M.C.G. van
Hattem MBA met een bedrag van € 126.522,- (0,89 FTE/12
mnd) binnen het in de regeling opgenomen maximum
van € 166.430 (0,89 FTE/12 mnd) per jaar.
De hoogte en de samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening nader toegelicht op blz. 55.
Bureau
Directeur: drs. Michiel van Hattem MBA
Bestuurssecretaris: drs. Kaja Sariwating (tot 1 juni 2018)
en Tobias Vis MSc LLB (vanaf 13 augustus 2018)
Business controller: Maaike van der Steen AA
Senior projectadviseur: Charlotte Rommes MA
Senior projectadviseur: Isabel van Amelsvoort
Communicatie- en marketingadviseur: Jolanda Rubens
Projectondersteuner reünies en administratief medewerker: Laura van Schalm
Projectondersteuner, secretariaat: Evelyn Aarts
Coördinator Vredesbolwerk: Paulien Hofstede
Receptiemedewerker: Karima Koubia Bohassani
Register accountant: de heer W. van Egeraat RA van Mazars
accountants

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

Raad van Toezicht

Lid: De heer W.J. Berg: Lid dagelijks bestuur Vakcentrale
CNV; Bestuurslid Stichting van de Arbeid; Lid SER; Bestuurslid Samenwerkingen Beroepsonderwijs Bedrijfsleven; Lid RVT ISO, Bestuurslid Fonds WI.
Lid: Mevrouw drs. M. Scharloo: Directeur Teylers Museum; Lid bestuur CODART; Lid bestuur Museumvereniging (tot 19 november 2018); Lid bestuur Museum
Jaarkaart (tot 19 november 2018); Lid Curatorium Teylers
leerstoelen Universiteit Leiden; Lid benoemingscommissie Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Lid: De heer mr. H.P. van Essen: Lid korpsleiding Nationale
Politie; Plaatsvervangend korpschef Nationale Politie.
Lid: De heer drs. H.H. Hulshof: Lid Raad van Toezicht
Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld (NEW); Lid
Raad van Toezicht van de stichting Defensiemusea. Opgevolgd per 30 november 2018 door mevrouw dr. A.J. Vlam
Lid: Mevrouw mr. J. Regeling: Adviseur van bestuurders
van ondernemingen en nonprofit organisaties; Raad van
Bestuur Stichting Welzijn Bloemendaal.  Opgevolgd per
30 november 2018 door mevrouw drs. mr. A. van Vark
Lid: Vice-admiraal b.d. M.J.M. Borsboom: Tot 19 februari
2018 lid Raad van Toezicht, per 19 februari 2018 lid Raad
van Bestuur.
Lid: De heer Lt-generaal b.d. B.H. Hoitink: Voorzitter Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht; Militair
Adviseur Klankbordgroep Adaptieve Krijgsmacht; Lid
RVA Inspectie J&V.  Per 30 november 2018.
Lid: Mevrouw drs. mr. A. van Vark: Senior adviseur Koninklijke Marechaussee. Per 30 november 2018.
Lid: Mevrouw dr. A.J. Vlam: Wethouder gemeente Woudenberg; Lid VNG Commissie Financiën; Lid Raad van
Toezicht Gezondheidscentrum de
Roerdomp. Per 30 november 2018.
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Beleidsplan
Het beleidsplan vfonds met daarin de
toekomstvisie voor de komende vijf jaar
is in 2016 vastgesteld. Door de eerder
genoemde investeringen in het Vredesbolwerk en de ICT is de vfonds organisatie nu klaar om de laatste 2 jaar van
deze beleidsperiode te volbrengen.
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Investeringen in de organisatie
Met het betrekken van het Vredesbolwerk is het vfonds
eigenaar geworden van een gebouw en dat stelt andere
eisen aan de organisatie dan we gewend waren. Er is
een coördinator en een receptiemedewerker aangenomen. Een meerjarig onderhoudsplan en extra aandacht
voor BHV en ARBO-zaken zijn inmiddels in uitvoering.
In 2018 introduceerde het vfonds een nieuw ICT-systeem
voor het subsidieproces. In dit systeem kan de aanvragende partij gemakkelijk zelf invullen wat de plannen
zijn, hoeveel steun daarvoor nodig is – en achteraf: hoe
het plan is gerealiseerd (waarbij documenten en foto´s
van het evenement kunnen worden geüpload) en hoe
de projectsubsidie is besteed. De implementatie bleek
meer kwaliteit op te leveren dan gepland maar duurde
daardoor ook langer dan verwacht. De geplande investering in de nieuwe website is daardoor doorgeschoven
naar 2019. De nieuwe website moet samen met partners zoals het Nationaal comité, Netwerk Oorlogsbronnen en Liberation Route Europe informatiedeling rond
evenementen voor het grote publiek verbeteren. Vrienden van het vfonds en andere geïnteresseerden kunnen
dan zien welke activiteiten op het gebied van educatie,
herdenking of viering in hun omgeving wordt georganiseerd.

• De beleidsontwikkeling vanuit het Platform WO2, middels het referentiekader ‘Tweede wereldoorlog’ samen
met het inhoudelijk kader van ‘75 jaar Vrijheid - vrijheid
verbindt’, sluit goed aan op onze beleidsvisie 2016-2020;
• Via de afspraken en intentieverklaringen met partners
zoals provincies, Veteranenplatform en Nationaal comité 4 en 5 mei worden meerjarig draagvlak en cofinanciering verzekerd;
• Het subsidiebeleid en de formele richtlijnen zijn verwerkt in het subsidieproces inclusief de mogelijkheid
om via een online quickscan als aanvrager te weten of
een mogelijke aanvraag voldoet aan de criteria;
• De ontwikkeling van Burgerschap in ons beleidsplan
toont concrete stappen door nauwe samenwerking
met VWS, OCW en de netwerk Burgerschap MBO in
het kader van 75 jaar Vrijheid. Zo worden er speciaal
voor MBO veel innovatieve projecten mede mogelijk
gemaakt. Ook in het Voortgezet Onderwijs zal ‘burgerschap’ en daarmee de samenwerking met het programma 75 jaar Vrijheid de komende jaren een extra
impuls krijgen
• Met steun van partners en de Raad van Toezicht is in
2018 de voorbereiding voor het beleidsplan 2020-2025
gestart.
Ons beleidsplan 2016-2020 kunt u downloaden op
www.vfonds.nl/over-vfonds/downloads/

Kennismaking met
Matthieu M.J. Borsboom
Vice-admiraal b.d. Matthieu M.J. Borsboom is na een
opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine
van 1978 tot en met 2015 in verschillende rangen en
varende functies werkzaam geweest bij de Koninklijke
marine. Zo werd hij in 2008 een jaar uitgezonden naar
Afghanistan als plaatsvervangend commandant Stability ISAF. Daarna was hij bijna vijf jaar commandant der
Zeestrijdkrachten. Hij sloot zijn loopbaan in 2015 af als
Directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO). Op 19
februari 2018 is Borsboom Luitenant-generaal Klu b.d.
Cees J.M. de Veer formeel opgevolgd als lid van de Raad
van Bestuur van het vfonds. Matthieu Borsboom was
voordien al vier jaar lid van de Raad van Toezicht van
het vfonds.

“Het komt misschien niet zo vaak voor dat een lid van
de Raad van Toezicht een overstap maakt naar de Raad
van  Bestuur, maar voorzitter RvT Job Cohen had het mij
met enige nadruk gevraagd. En ja, mijn hart ligt bij de
veteranen, dus als ik me er dan nog meer voor kan inzetten, dan zeg ik geen nee. Het is wel, zonder overdrijving,
… tien keer zoveel werk.
Als bestuurslid zit je natuurlijk veel ´dichter op het werk´
dan de Raad van Toezicht. Dat gaf voor mij de doorslag
om op de uitnodiging in te gaan”. Natuurlijk was voor
het vfonds zijn lange carrière bij de marine een belangrijke reden om hem te vragen – hij heeft uitstekende
contacten bij Defensie, maar ook daarbuiten. Maar voor
hemzelf speelde een ander argument een veel grotere
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In 2018 zijn de volgende speerpunten
en doelstellingen uit het beleidsplan
gerealiseerd:
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In de periode die voor hem ligt wil Matthieu Borsboom
deze gedachte zo breed mogelijk verspreiden. Om te beginnen bij de jeugd. En hij is wat dat betreft niet pessimistisch: kinderen en jongeren zijn meer geïnteresseerd
in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog dan hij
had gedacht: “Mijn mooiste ervaring van vorig jaar was
de afsluiting van het Jaar van het Verzet in Madurodam.
Er waren 400 scholieren uit het hele land. Zij werden in
zes groepen verdeeld en elke groep kreeg een filmpje te
zien waarin twee voormalige verzetsstrijders over hun
leven vertelden. Eén van die twee was ook steeds aanwezig, zodat de kinderen vragen konden stellen – onder
andere een joodse mevrouw van 96. En het was niet alleen zo dat ze tijdens de film allemaal muisstil waren,
maar na afloop hebben ze drie kwartier aan één stuk vragen gesteld. Ik vond dat zó indrukwekkend. En ja, dan raak
je echt aan mijn persoonlijke motivatie voor dit werk.”
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Daarvoor is onder andere nodig dat het vfonds bekender is onder de bevolking. Maar door het karakter
van het fonds is de vraag of we daar hard aan moeten
werken wel een punt van discussie. Er zijn mensen die
vinden: het vfonds is de stille kracht op de achtergrond
die activiteiten mogelijk maakt. Het gaat om de activiteiten: als die maar bekend zijn. Borsboom: “Dat kun je
vinden. Maar we werken wel met geld van anderen –
van de mensen die bijdragen aan de loterijen  - en die
geldschieters willen graag dat de club waar ze geld
aan geven ook gezien wordt. Er zijn zo veel fondsen in
Nederland voor goede doelen; je moet daarbinnen wel
opvallen. En je weet nooit wat de toekomst brengt: we
moeten zorgen voor een zo breed mogelijk spectrum aan
inkomsten. En daarvoor is naamsbekendheid nodig.”
Voor Matthieu Borsboom wordt dat dan ook een van de
speerpunten in zijn bestuurstaak: zorgen dat het vfonds
bekender wordt. Dat vergt bijvoorbeeld enige stimulans
van de organisaties die het vfonds subsidieert, zegt hij.
“Als wij een activiteit of organisatie subsidiëren vragen
we de mensen om wel even te laten zien waar het geld
vandaan komt. Het logo van het vfonds in beeld, een opmerking vanuit de organisatie, zoiets. Helaas vergeten
ze dat nog wel eens… En door de wat complexe organisatie van het vfonds – een nationaal fonds met lokale
zichtbaarheid – zijn we ook geen helder doelwit voor
de media. Ons werk laat zich niet makkelijk in oneliners
vertalen. Dat is dus even een opgave. Maar ook hier
gaan we keihard aan werken! Kortom Word Vriend van
uw vfonds, niet voor het fonds, maar voor alle prachtige
projecten voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg!”

Cees de Veer kinderprijs voor kinderen
die echt het verschil maken
Cees de Veer heeft zich tijdens zijn lange carrière binnen het ministerie van Defensie en als
voormalige Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
(IGK), maar ook daarna tot ver na zijn functioneel
leeftijdsontslag, op een bijzondere manier ingezet
voor de veteranen. Van september 2005 tot april
2018 was hij lid van de Raad van Bestuur van het
vfonds. Bij zijn afscheid als bestuurslid ontving hij
van Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten
het Ereteken voor Verdienste in goud. Het vfonds
heeft als afscheidsgeschenk de Cees de Veer kinderprijs ingesteld, een prijs voor kinderen die echt
het verschil maken.
Als bestuurslid en later vicevoorzitter van het
vfonds heeft Cees de Veer door zijn betrokkenheid, benaderbaarheid en grote netwerk in de
veteranengemeenschap mede bijgedragen aan
de fysieke en psychische zorg voor veteranen in
samenwerking met het Veteraneninstituut en
Veteranenplatform. Mede dankzij zijn inzet is de
veteranenwet in 2011 tot stand gekomen en is de
ondersteuning voor veteranen bij wet geregeld.
Door die afspraken is het vfonds in staat om waardering en erkenning voor veteranen breed in de
maatschappij te ondersteunen.
Daarnaast maakte hij vijf jaar lang als vicevoorzitter namens de werkgevers deel uit van het bestuur
van de Stichting Pensioenfonds ABP. In die hoedanigheid heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de
samenwerking tussen het ABP en Defensie op het

gebied van veteranenbeleid en met name schuldhulpverlening voor kwetsbare veteranen.
Tijdens de opening van het Vredesbolwerk op 6
april 2018 is nadrukkelijk stilgestaan bij zijn vertrek
als vicevoorzitter van het vfonds. Omdat De Veer
binnen het vfonds altijd aandacht vroeg voor jongeren - hoe spreken we hen aan? Hoe houden we
hen betrokken? – is het idee ontstaan voor de Cees
de Veer kinderprijs.
Een prijs voor kinderen die het verschil maken
Een prijs voor een kind of jongere die zich inzet voor
vrede, vrijheid, vriendschap en respect, die zich 'opoffert' voor anderen. Een prijs voor de jeugdige die zijn
of haar omgeving en daarmee de wereld een beetje
mooier kleurt. Dat is het doel van de Nationale Cees
de Veer Kinderprijs. Het 'verschil maken' varieert van
een meisje dat zich inzet tegen eenzaamheid bij ouderen, tot een jongen die piano speelt ten behoeve
van autisme en een schoolklas die aandacht vraagt
voor vluchtelingen. We zetten deze kinderen en jongeren in de schijnwerpers en laten hen hun verhaal
op zoveel mogelijk plekken vertellen. Cees de Veer
heeft desgevraagd zitting genomen in de jury als
voorzitter, evenals zijn kleindochter Moon Elin de
Veer. De eerste uitreiking zal in 2019 plaatsvinden
door de minister van Defensie.
De Cees de Veer kinderprijs is ingesteld in samenwerking met De Kindercorrespondent.

jaarverslag 2018

16

rol. “Mijn belangrijkste drijfveer voor dit werk schuilt
in mijn persoonlijke levensovertuiging: de waarde van
vrijheid. We kunnen alleen maar leven zoals we dat hier
doen, omdat we vrij zijn. Dat lijkt zo vanzelfsprekend maar voor heel veel mensen is het dat helemaal niet.
Voor de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft
meegemaakt bijvoorbeeld en die weet wat onvrijheid is.
En voor al die mensen in de wereld die nu nog in onvrijheid leven. Ik zeg altijd: vrijheid is net zuurstof: je merkt
pas hoe belangrijk het is, als het er niet meer is.”
“Vrijheid is niet vanzelfsprekend en we moeten er echt
hard aan werken om haar te behouden. Uiteraard door
te zorgen voor een goede krijgsmacht, zodat je je grondgebied en samenleving zelf kunt verdedigen. Daarom
is de zorg voor veteranen zo ontzettend belangrijk: zij
hebben de kastanjes uit het vuur gehaald om in ons eigen land de vrede te verdedigen en haar elders te vestigen. Maar de militaire kant is ook samen met Politie
en Brandweer niet genoeg. De belangrijkste taak van
het vfonds ligt in de relatie tussen vrede, vrijheid en democratie. Zonder vrede kan een land niet vrij zijn. Maar
zonder democratie ook niet, want democratie is de ordening van de individuele en de collectieve vrijheid. Die
gedachte verspreiden, dat is de belangrijkste taak van
het vfonds.”

Als het om de verspreiding van de gedachten van vrede,
vrijheid en democratie gaat wil Matthieu zich overigens
zeker niet alleen richten op de jeugd. Ook onder de volwassen bevolking van Nederland is nog veel werk te
doen voor het vfonds, denkt Borsboom. De achterban
van het vfonds kan wel wat diverser, vindt hij. “Ik ben
laatst met mijn vrouw met de camper heel Nederland
doorgereden. Dan zie je echt hoe Nederland er nu bij
ligt. Het diverse straatbeeld dat ons land kenmerkt –
jong en oud, wit en gekleurd, man en vrouw – het is één
grote diversiteit. En die zie ik nog onvoldoende terug in
het werkveld van het vfonds. Zeker, we prijzen ons gelukkig met de grote groep mensen die betrokken zijn bij
alle projecten die we steunen. Maar die groep kan veel
diverser.  Dat zie ik als een belangrijke opdracht: Inclusiviteit. Een bredere groep aanspreken en zorgen dat die
ook zichtbaar is in ons werkveld.”
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De voorbereidingen voor 75 jaar
vrijheid zijn in volle gang
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Het lustrumprogramma spreidt zich uit over
twee jaren. Het heeft uitdrukkelijk ook een internationale component; op dat aspect richt
zich met name de Liberation Route Europe. Onder het motto ‘Europe Remembers’ begint de
internationale aftrap op 6 juni 2019 in Frankrijk.
Op die dag is het exact 75 jaar geleden dat de
geallieerde troepen landden op de stranden van
Normandië en van daaruit hun geleidelijke bevrijdingsopmars in Europa begonnen. Niet voor
niets is D Day in ons deel van de wereld een iconisch begrip.
De activiteiten binnen het lustrumprogramma
75 jaar Vrijheid worden inhoudelijk gevoed vanuit het Platform WO2. Het richt zich in de programmering op vier domeinen: herdenken en
vieren, educatie, kennis en museale tentoonstellingen.
Het Koninkrijk der Nederlanden is in drie fasen
bevrijd. De eerste fase speelde zich af in 1944,
met de bevrijding van Zuid-Nederland. De tweede in 1945 met de uiteindelijke bevrijding van
Noord, Oost en West-Nederland. De derde fase
betrof de bevrijding van (toen nog) NederlandsIndië met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. Pas met die laatste fase kwam een
einde aan de Tweede Wereldoorlog en was het
gehele Koninkrijk der Nederlanden bevrijd.

Brabant Remembers
is een investering in
komende generaties
De provincie Noord-Brabant en het vfonds tekenden op
9 juli 2018 een intentieverklaring over investeringen in
het programma Brabant Remembers, het programma
waarmee Brabant het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenkt en viert. Met deze intentieverklaring
zorgt de provincie er samen met het vfonds voor dat
zowel grote als kleine projecten in de provincie goed
uitgevoerd kunnen worden. Ook met andere provincies
zijn om die reden intentieverklaringen getekend of in
voorbereiding. Samen investeren vfonds en provincie in
Noord Brabant zo’n tien miljoen euro – ieder ongeveer
de helft. Veel geld, maar daarvoor legt de provincie dan
ook een ambitieus programma op tafel.
“Een programma dat vroeg begint – Brabant werd immers in september 1944 bevrijd – en laat eindigt. Of eigenlijk: niet eindigt”, zegt gedeputeerde Henri Swinkels.
“Beide partijen willen uitdrukkelijk dat dit ook een investering is voor de lange termijn. Het gaat om evenementen in de jaren 2019 en 2020 – maar net zo goed om
investeringen in behoud en vernieuwing van oorlogsmusea en herdenkingsplaatsen in de provincie. Zodat
die toekomstbestendig zijn en vooral ook: aansprekend
voor de nieuwe generatie.”
Brabant is daarmee één van de provincies die al snel in
actie zijn gekomen met het oog op 75 jaar bevrijding.
“We zijn in 2015 al begonnen met plannen maken”, zegt
Swinkels. “Er is in Brabant veel gebeurd in de Tweede
Wereldoorlog en er zijn veel herdenkingsplaatsen – en
we wilden wel dat die wat meer zouden samenwerken, hun verhalen meer met elkaar in verband brengen.
De bekendste plekken zijn natuurlijk Oorlogsmuseum
Overloon en Nationaal Monument Kamp Vught, maar
we kennen bijvoorbeeld ook het museum ‘Bevrijdende
vleugels‘  in Best. Het zou mooi zijn, vonden we toen al,
als al die plekken meer één verhaal zouden vertellen.”

En met dat idee kreeg de provincie al snel aansluiting bij
het vfonds. De doelstellingen bleken precies overeen te
komen: de provinciale invalshoek, de lange termijnvisie
op herdenken ná 2020 en het betrekken van jongeren.
Swinkels: “Onze werkwijze is niet altijd hetzelfde, maar
de inhoud wel.”
Er werd een stichting opgericht (Crossroads Brabant
40/45) die het programma Brabant Remembers vorm
gaat geven. Met als eerste opdracht: zoek het binnen
de gemeenschap zelf. Sluit aan bij wat er al is en ga op
zoek naar de verhalen binnen de gemeenschap. Swinkels: “Het programma wordt nu gebouwd op levensveranderende verhalen en het mooie is, dat we binnen de
kortste keren meer dan 600 prachtige verhalen hadden
verzameld. Daarvan hebben we er 75 geselecteerd – en
wel zo dat de hele provincie in beeld is. Die 75 verhalen
worden verbeeld in 75 stillevens en het is de bedoeling
dat bij die stillevens in de gemeenten het gesprek op
gang komt over de vraag: hoe gaan we straks verder met
herdenken?”
De stillevens zijn gemaakt door de Brabantse kunstenaar Rocco Verdult en hij heeft het ontwerp zo gemaakt
dat de basis spierwit is en het te verbeelden verhaal in

kleur. Vijfenzeventig verhalen dus – van het verhaal van
Dirk Johan van Toor uit Eindhoven die al op 10 mei 1940
bij Rotterdam sneuvelde tot dat van de joodse kinderen
George en Ursula Levy, die zijn weggevoerd uit kamp
Vught, maar de oorlog overleefden. “De verhalen zijn
vaak hartverscheurend”, zegt Swinkels. “Mensen moesten vaak in een split second een beslissing nemen die
vergaande gevolgen had. Maar het blijkt dat juist dat
element jongeren erg aanspreekt.”
Swinkels ziet het bij zijn eigen kinderen. Hij zelf, geboren
in Vught, hoorde de verhalen nog van zijn opa. Maar de
huidige generatie staat er toch verder van af. Die moet
je dus op een nieuwe manier aanspreken. Mede daarom
organiseert de provincie Brabant sinds enkele jaren een
jongerenconferentie rond de provinciale dag van de bevrijding, in september in Waalre. Dit jaar zal die conferentie internationaal zijn, zodat het gesprek ook op gang
komt tussen jongeren uit verschillende landen. “Ook uit
Duitsland, ja”, zegt Swinkels met nadruk. “We willen in
een brede context herdenken. En we willen jongeren
er van doordringen, dat wie het verleden vergeet, niet
goed naar de toekomst kan kijken. We willen laten zien
dat vrijheid om offers vraagt – en nooit vanzelf spreekt.”
Swinkels heeft hoge verwachtingen van het komende
programma, waarbij hij de steun
van het vfonds goed kan gebruiken. “Er zijn mensen die denken
dat het vfonds alleen een pot
met geld is, maar dat is bepaald
niet zo. Wij in Brabant hebben
zeer geprofiteerd van de inhoudelijke kennis en de expertise
binnen het vfonds en van hun
enorme netwerk. En in onze stevige ambitie hebben we elkaar
uitstekend kunnen vinden.”

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

In 2019 en 2020 herdenken en vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat wij sindsdien in vrijheid leven. In aanvulling op bestaande
herdenkingen en vieringen organiseert het Platform WO2, in samenwerking met onder andere
het vfonds, een aantal grote, nationale evenementen onder de noemer ‘Vrijheid Verbindt’.
Daarnaast worden lokaal in heel Nederland
maar ook daarbuiten grote en kleinere activiteiten georganiseerd. Ieder voor zich moeten deze
activiteiten bijdragen aan het besef bij jong en
oud, met welke achtergrond dan ook, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De voorbereidingen voor de coördinatie van alle projecten rond
deze mijlpaal zijn al goed in gang gezet.
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Veteraan
aan het woord
Het vfonds is ontstaan voor en door veteranen. Werken
aan de waardering en erkenning voor veteranen is één
van de hoofdtaken van het vfonds. Merkt een veteraan
daar ook iets van? Dat vroegen we aan Hans van den
Boogaard (Libanon 1983), oprichter inloophuis De Treffer en Veteraan in de Klas.
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De Treffer
In 2005 ging Hans voor het eerst mee met een reis van
Unifil-veteranen naar Libanon en daar zag hij hoe andere veteranen met zware psychische problemen kampten. Sommigen hebben nooit meer kunnen werken en
verloren ook nog hun gezin, omdat ze nooit meer werden wie ze ooit waren. “Tijdens de reis naar Libanon
merkte ik, hoe goed het zulke mannen deed er met andere veteranen over te kunnen praten. Natuurlijk kun
je thuis in Nederland je verhaal wel een keer vertellen
aan je vrienden, maar na een tijdje zeggen die ook: nu
weet ik het wel. Het is iets heel anders om erover te kunnen praten met mensen die ongeveer hetzelfde hebben
meegemaakt.” Zo kwam Hans op de gedachte om in zijn
woonplaats Eindhoven een ‘inloophuis’ te stichten voor
veteranen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. De Treffer werd een succes. Van daaruit werden vervolgens ook
reizen georganiseerd naar andere plaatsen waar Nederlanders op vredesmissies hebben gediend, zoals Bosnië
– de missie die zo dramatisch is afgelopen in Srebrenica.
“Met zo’n reis ben ik vanuit De Treffer ook een keer meegeweest. Toen hebben we met elkaar een oud vervallen
schooltje opgeknapt in het dorp Travnik, de thuisbasis in
Bosnië. Die ervaring heeft de jongens die daar hebben

gediend heel veel gedaan. Ze hadden het gevoel dat ze
eindelijk ook iets goeds konden doen voor de mensen
daar.”
Veteraan in de klas
Samen met een Indië-veteraan van 93 heeft Hans van
den Boogaard zich ook een tijd ingezet voor het ‘scholenproject’ waarbij veteranen van verschillende generaties in de klas vertellen over hun ervaringen. “Onze
verhalen maakten zoveel wakker bij de kinderen. En dat
moet ook. Kinderen moeten zich realiseren dat vrijheid
en vrede niet vanzelfsprekend zijn. Dat een oorlog niet
zomaar iets is. Dat daar offers worden gebracht. En ik
probeer hen ervan te doordingen dat je altijd moet proberen het goede te doen – want als jij goed doet, krijg
je dat altijd terug.” Zijn mooiste ervaring was dat twee
meisjes uit de HAVO 5-klas van het Varendonck College

in Asten een werkstuk maakten over de ervaringen van
deze twee mannen en daarover mochten vertellen in
de Ridderzaal. Zij vertelden daar wat ze geleerd hadden
van hun gesprekken met veteranen. De conclusie in het
werkstuk was: “Op scholen wordt vaak over oorlogen en
vredesmissies gesproken, maar over wat de militairen
meemaken hoor je niet veel. Het is belangrijk dat jongeren meer weten over de achtergronden en gevolgen van
conflicten, zodat ze weten waar ze over praten. Zo is er
meer respect voor de veteranen die door de jaren heen
zijn ingezet in conflictgebieden.”
Hans van den Boogaard besteedt een groot deel van zijn
vrije tijd (hij is hoofdconducteur bij de NS) aan contacten
met veteranen. “Mijn vrouw vindt dat prima. Ze is zelf
de dochter van een veteraan. Ze gaat ook vaak met me
mee. ”Sinds enkele jaren gebruikt hij ook social media
voor zijn contacten. Bijvoorbeeld zijn eigen Facebook-.
pagina, die meer dan 1500 volgers heeft, en de pagina
Veteranendag herinneringen die hij bijhoudt. “Zo houden we elkaar op de hoogte van evenementen, zoals bijeenkomsten en reizen.”

Het vfonds
Op diezelfde Facebook pagina vroeg hij de andere veteranen onlangs, wat ze weten van het vfonds. Dat bleek
niet veel te zijn en dat vindt Van den Boogaard jammer.
“Het vfonds doet goed werk. Zoals een dag op het water met jongens met een PTS-syndroom, bijdragen aan
reünies, ondersteuning van activiteiten: het vfonds kan
echt veel betekenen voor veteranen. Zelf vind ik sport
belangrijk, want dat is een geweldige manier om je te
ontspannen en de stress van je af te lopen. En ik zou
het mooi vinden als ze veteranen die het niet kunnen
betalen om mee te gaan met een terugkeerreis zouden
sponsoren. Inmiddels ben ik sinds 2005 al zes keer terug
geweest in Libanon met steeds andere groepen. Zo’n
reis voorziet echt in een behoefte. Zelfs als je niet veel
ellendigs hebt meegemaakt, zoals ik, is het toch een ervaring met een enorme impact. Ik was 18 toen ik daar
heen ging – wat weet je dan van de wereld? We waren er
voor even, maar de ervaring is voor altijd. Veteraan zijn is
een deel van mijn leven, van mijn persoonlijkheid.”

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

Hans van den Boogaard diende zeven maanden in Libanon als vrijwilliger – van maart tot oktober 1983. Op verschillende locaties: van een eenzame post in de bergen
tot het levendige dorp Mazra’at al Mushrif. Hij heeft er
gelukkig niet veel akelige dingen meegemaakt: “Ik heb
veel geluk gehad. Bijzondere ervaringen gehad, veel gezien. Ik heb er eigenlijk best een mooie tijd gehad. Maar
dat geldt niet voor iedereen.”
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Impact mede mogelijk gemaakt door het vfonds. Projecten Herinneren, Herdenken en Vieren vertellen over hun projecten.

Stg. Nederlands Dachau Comite
Dachaureis 2018
€ 3.875

Gemeente Arnhem/Stg. Bridge to Liberation
Bridge to Liberation Experience 2019
€ 300.000

Oorlogsgravenstichting
Pelgrimsreizen OGS 2018
€ 32.450

Stg. 2020
Een graf voor J.G. Kavanagh
€ 30.000

Stg. Al Amal de Hoop
Samen Herdenken en samen Vrijheid vieren 2018
€ 4.935

Stg. Internationaal Oorlogs Museum
Frysk Fanfare Orkest

Titus Words Will Take Wing
Vereniging het Museum

Expositie 'Maler, komm' 'raus'
€ 10.000

Stg. Nederlands Dachau Comite

Dachaulezing 2018 in het licht
van Bib van Lanschot

Struikelstenen Assen
Stenen voor Verzet
€ 1.500

De joodse in Sobibor vermoorde Winterswijkse
kunstenaar Max van Dam is meer gaan leven in
de Achterhoek en daarbuiten. Dat blijkt o.a. uit
het groeiend aantal aanvragen voor rondleidingen, maar ook uit het feit dat er voorjaar 2019 een
jongerenfilm over Max van Dam wordt gemaakt.

€ 6.000

De vierde Dachaulezing waarmee oud-Dachauers
die daar overleden zijn of overleefd hebben, in het
licht gezet worden. In 2018 in het licht van Bib van
Lanschot, mede-oprichter van het vfonds in De Basis in Doorn.
Stg. Nationaal Bevrijdingsmuseum
Informatiecentrum WOII Nijmegen
€ 300.000

Punto Arte
Project Ludmilla
€ 20.000

jaarverslag 2018

COVVS namens Platform WO2
Wij herdenken. Elke generatie zijn verhaal
€ 8.000

€ 500.000

“Blij verrast hier te zijn geweest. Wat een mooi
museum en complimenten aan de rondleider die
met kennis en enthousisme ons heeft verteld. We
komen nog een keer terug. Ga zo door.”

NM Kamp Vught
Succesvol verder. Met elkaar verantwoordelijk
voor een moedige samenleving
€ 400.000

Stg. Sobibor
Docentenprogramma Verdiepingsreis kampen
Aktion Reinhard
€ 675

Stg. HB Inspirations
Westfriese HELDEN 1940-45
€ 4.500

Theatervoorstelling Oorlogsgeheimen
€ 19.000

In 2012 bewerkte stichting OTO dit boek tot een
prachtige theatervoorstelling met bijpassend
educatiemateriaal. De jeugdvoorstelling is meer
dan 500 keer gespeeld in theaters en op scholen
door het hele land. Nog altijd is de vraag naar
deze jeugdvoorstelling over thema’s zoals oorlog,
vrijheid en vertrouwen onverminderd groot. In samenwerking met het 4&5 mei comité wordt het
bestaande lesmateriaal geactualiseerd.
"Goede, heftige, spannende voorstelling, die goed
aansluit bij het lezen van het boek en over oorlog
praten." (leerkracht)
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Stg. Liberation Route Europe

Nieuw informatiecentrum bij
de Waalbrug, opening begin 2019.

€ 50.000

De theatrale audiotour LICHT onthult de onbelichte verhalen over de 865 oorlogsslachtoffers die
schuilgaan achter de stenen op het Russisch Ereveld. LICHT biedt je de mogelijkheid om een eindje
met de onbekende ander mee te lopen. LICHT laat
je niet horen, maar luisteren. Niet kijken, maar
zien.

jaarverslag 2018

Gemeente Arnhem
Bridge to Liberation Experience 2018
€ 150.000

Nationale Kinderherdenking
in Madurodam 2018

€ 32.500

Stg. OTO
Stg. Hollandse Schouwburg
Proefopstelling Het onvoorstelbare verbeeld
€ 7.311

Stg. Nationale Kinderherdenking

Vertolking van het gedachtengoed van Titus
Brandsma door de gemeenschap, middels een
concert, herdenking en evenement. “Wat heeft
de sfeer van dit concert me weten te raken, en
wat heeft het veel mensen bij elkaar gebracht
om aandacht te besteden aan een beladen
maatschappelijk thema.”

Licht

MemoryMuseum Overijssels
centrum voor educatie en
debat

Stg. Nationaal Comité 4 en 5 mei
Verzetskrant
€ 36.300

Stg. Sobibor
Herdenkingsreis Sobibor 2018
€ 2.000
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€ 4.500

Stg. Laudio

Freedom Ride Fietsen in Vrijheid 2018
Stg. Atlas Feijenoord
Samen Herdenking in Kappelle 2018
€ 2.150

Stg. Kornwerderzand
Herinrichting Kazemattenmuseum fase 2
€ 150.000

Stg. Kist
Educatief film en interviewproject '75 jaar vrij in
Castricum'
€ 6.000
NM Kamp Vught
Tentoonstelling verzet in NM Kamp Vught
€ 10.000

€ 25.000

Omroep Gelderland

75 jaar vrijheid, op weg naar
2020
€ 167.427

“Mooie verhalen, ik ben blij dat ze hier nog aandacht aan besteden en zulke programma's maken.”

Stg. Nationaal Indië-monument 1945-1962
Verbindend Element
€ 2.500

Stg. Eerbetoon Netherlands American Cemetery
and Memorial
Liberation Concert Margraten 2018
€ 18.750

Stg. Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon

Renovatie museum Fase 2
€ 500.000

Reactie van een bezoeker: "De rillingen over je lijf
bij het concentratiekamp, dan weer een lach op je
gezicht bij dat verhaal over de helm vol bier... nooit
zal ik meer spaghetti eten zonder aan het museum en aan Vincent Speranza te denken."

Impact mede mogelijk gemaakt door het vfonds. Projecten Herinneren, Herdenken en Vieren vertellen over hun projecten.

Stg. Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Fase 1 vernieuwing NM Kamp Amersfoort
€ 1.000.000

Stg. Liberation Route Europe
Projectsubsidie Stg. Liberation Route 2019
€ 500.000

Oorlogsgravenstichting
Pelgrimsreizen 2019
€ 48.415

Stg. Liberation Route Europe

Verzetsmuseum Amsterdam
Tentoonstelling Mode op de bon
€ 20.000

Gemeente Nijmegen
Bombardement op Nijmegen, 75 jaar geleden
€ 8.150

Stg. Nationaal Comité 4 en 5 mei
Lustrumproject NC 75 jaar vrijheid 2019
€ 500.000
Stg. Europees Erfgoed Atlantikwall

Bunkerdag 2019
€ 35.000

“Een fantastische middag! Klimmen, klauteren,
banjeren in duin én ook nog wat leren voor de
kids. Super interessant voor de volwassenen.”
“Ik geef de Bunkerdag een 10 omdat ik dacht dat
ik best veel wist, maar gewoon geen tijd had om
foto's te maken doordat ik zo onder de indruk
was van alles wat er te zien en leren was.”
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Stg. Oranjehotel
Digitale ontsluiting "Vervolgingsroute"
€ 60.000

Centraal Joods Overleg Externe Belangen
Nationale Kristallnachtherdenking 2018
€ 2.132

Stg. Informatiecentrum Canadese Begraafplaats

Multifunct. ruimte informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten
€ 300.000

Het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats
in Holten ontvangt steeds vaker groepen vanuit
scholen, organisaties, verenigingen en bedrijven.
Met hulp van vFonds kan het centrum worden uitgebreid met een ruime lesruimte om deze groepen te ontvangen.
Meer ruimte voor scholieren, verenigingen en bedrijven om meer te weten te komen over een tijd
van oorlog en vrede en om de gevallen soldaten
een gezicht te geven.
“Dankbaar voor de offers van deze jonge soldaten
en dankbaar dat het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats deze gedachte in leven houdt.”

Stg. Folkingestraat Synagoge
Museale inrichting Synagoge Folkingestraat
Groningen
€ 20.000

Bond van oud-Stoottroepers en Stoottroepers
BOSS
Projectsubsidie 2019 BOSS
€ 10.000

Stg. Liberation Route Europe
Europe Remembers 2019
€ 491.747

Stg. Museum Engelandvaarders
Scholenproject rond vrijheid
€ 5.000

Gemeente Ede
Airborne Luchtlandingen en herdenking
€ 15.000
Stg. Atlantikwall Museum Scheveningen
SAMS Experience
€ 50.000

Stg. Kunsthal Rotterdam

Stg. Nationaal Comité 4 en 5 mei

75 jaar vrijheid in de Kunsthal

Bevrijdingsfestivals en Adopteer een monument

€ 25.000
Stg. Nationaal Comité 4 en 5 mei
Jaar van Verzet - afsluiting en continuering
€ 55.000

Stg. vriendenkring van oud-Natzweilers
Herdenkingsreis van 6 t/m 10 september 2018
€ 750

BCV Polonia-Breda
Feestelijke bijeenkomst na herdenking Breda
€ 1.500
Stg. vriendenkring Mauthausen
Conferentie CIM
€ 15.000

Presentatie van de originele eerste Amerikaanse D-Day vlag in de Kunsthal in Rotterdam. De
48-sterren tellende Amerikaanse vlag wapperde
op het Amerikaanse marineschip LCC 60. Dit
schip leidde op 6 juni 1944 de invasievloot en
slaagde er als eerste in de Normandische kust te
bereiken. Defensie ondersteunt de verplaatsing
van de vlag van het Nationaal Militair Museum
in Soesterberg naar de Kunsthal Rotterdam en
onderstreept hiermee haar dankbaarheid voor
de offers die zijn gebracht voor onze vrijheid.

€ 1.000.000

Stg. Architects Of

Tracing Thomas
€ 28.500

Een unieke combinatie van theater en gaming op
Fort 1881 voor hoofdzakelijk jong publiek dat niet
zo snel in aanraking komt met cultureel erfgoed of
verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Hier zijn ze
actief met de locatie en het verhaal bezig. Als ze niks
doen gebeurt er niks. Ze worden dus op een moderne manier getriggerd in beweging te komen.

Stg. Internationaal Oorlogs Museum
MemoryMuseum Overijssels centrum voor
educatie en debat
€ 500.000
NIOD instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Programmaplan Netwerk Oorlogsbronnen 2018
€ 75.000

Stg. Peace de Resistance
Liberty Concert
€ 1.329.582

Ver. 1e Poolse pantserdivisie Nederland
Bijeenkomst bevrijding Breda en Oosterhout
€ 1.000

Stg. Generaal Maczek Memorial

Realisatie Generaal Maczek
Memorial Breda
€ 500.000

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

Stg. Tg Goed Gezelschap
SENANG
€ 20.000

Oorlogsgravenstichting
Pelgrimsreis Thailand 2018
€ 10.640

Strategische communicatie 75 jaar Vrijheid &
Europe Remembers
€ 500.000
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Impact mede mogelijk gemaakt door het vfonds. Projecten Erkenning en Waardering vertellen over hun projecten.

Stg. Nederlandse Veteranendag

Witte anjer en educatieve
projecten 2018

The English Theatre
Shakespeare unexpected 2018, Cry Havoc
€ 2.500

Stg. Genootschap Engelandvaarders
Activiteiten Engelandvaarders 2018
€ 5.800

Stg. Veteraneninstituut
International Conference on Dutch Veteran
Health Care
€ 25.000

Stg. Genootschap Engelandvaarders
Laatste uitgave van De Schakel
€ 2.700

€ 300.000

Ver. Veteranen Platform

Projectsubsidie nuldelijnsondersteuning 2018

De Witte Anjer wordt gedragen als teken van
waardering voor alle Nederlandse veteranen.
De Witte Anjerprijs is in 2018 uitgereikt aan Herman Pestman. In 5 jaar heeft hij al 35 hulphonden getraind tot buddy voor militairen met een
posttraumatische stress stoornis. “Hij mag dan
zelf geen veteraan zijn, hij heeft wel het leven
van oud-militairen verbeterd”, zei juryvoorzitter
Jaap Rost Onnes.

Stg. Waardering Erkenning Politie (WEP)

World Veterans Federation
WVF congres 16-18 februari 2019
€ 12.000

Blauwe Parel 2018
€ 14.000

Een prijs die niet alleen erkenning geeft aan
de agent met de beste juridische vakkennis
maar ook een prijs die politiemensen in de basiseenheden zal stimuleren om de juridische
vakkennis bij te houden en te delen met collega’s. Met het Mike Hoekendijk Fonds, dat in
samenwerking met het vfonds is opgericht,
wordt de continuïteit van deze vakprijs ook
voor de toekomst bewaakt.

€ 100.000

het Veteranen Platform is door de bijdrage van
vfonds in staat de Nuldelijnsondersteuning te
laten aanbieden in de Veteranen Ontmoetingscentra (VOC). Deze laagdrempelige en kameraadschappelijke ondersteuning aan Veteranen
draagt bij aan het ontlasten van de zorgketen.
Tijdens de basistraining NOS 2.0: " De samenwerking tussen NOS en Maatschappelijk Werk,
en het feit dat je elkaar nu beter kent, zorgt
ervoor dat we de veteraan de juiste ondersteuning en zorg bieden, zonder kostbaar tijdverlies"

Stg. Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven

De gezichten van Margraten
2018
€ 22.500

De foto’s geven een extra dimensie aan de begraafplaats. Zonder de foto’s is het al een heel
bijzondere plek, maar met foto’s krijgen alle
kruizen die daar staan een gezicht. Zo word
het nog duidelijker dat ieder kruis voor een
persoon staat.

Bond van Wapenbroeders
Projectsubsidie Wapenbroeders 2018
€ 9.100
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Taptoe veteranenvoorstelling
2018
€ 50.000

De Taptoe staat geheel in het teken van Erkenning voor, en waardering van veteranen en
andere geüniformeerden (in overheidsdienst)..
Ook de politie, brandweer en ambulance personeel wordt hierbij betrokken. We laten de veteranen zien dat wij als maatschappij ook iets voor
hen terug willen doen. “Ik krijg er nog steeds
kippenvel van. Was een fantastische finale”

Stg. Power of Freedom

Invictus Games The Hague 2020
€ 1.000.000

De Invictus Games komt in 2020 naar Nederland. Het is een internationaal sportevenement
voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De
Invictus Games gebruikt de kracht van sport om
herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren
voor hen die hun land dienen of gediend hebben. In 2020 zullen deelnemers vanuit 19 landen
concurreren in 9 verschillende sporten.

BNMO-Vereniging
BNMO projectsubsidie 2019
€ 2.521.150

Ver. Veteranen Platform
Projectsubsidie Veteranen Platform 2018
€ 18.000

Het moet je helpen en motiveren om de verhalen van al die gesneuvelden en het "waarom", "waardoor" en "waarvoor" ervan door te
geven aan volgende generaties om er samen
voor te zorgen dat een dergelijk verschrikkelijke periode in onze geschiedenis voorkomen
wordt en niet meer moet kunnen gebeuren.
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Stg. Nationale Taptoe

Stg. Veteranenradio.nl

Oprichting Veteranenradio.nl
€ 25.000

Stg. Corpsmuseum & Archieven Utrechtsch
Studenten Corps
Utrechtsche Studenten 1940-1945:
studentenleven tijdens de oorlog in beeld
€ 10.000

Stg. Nationaal Indië-monument

Nationale Indië Herdenking
Roermond 2018
€ 15.000

Wij hebben ieder jaar het scholenproject. Een
van de scholen wordt uitgekozen om ook de
herdenking te ondersteunen. De kinderen leggen samen met vertegenwoordigers van allerlei
organisaties kransen.
Bijzonderheid dit jaar: De NPO had tijdens de
week van de herdenking een project ("Moslims
zoals wij"). De deelnemende jongeren hebben
ook de herdenking bezocht.
“Iedere keer blijkt ook weer, dat er Indië veteranen zijn die voor de eerste keer de herdenking
bezoeken.”

Op 9 november is de eerste veteranenradio gelanceerd. Één keer per maand wordt een podcast online gezet waarin interviews, muziek en
gesprekken te horen zijn voor en over veteranen
en het thuisfront. Twee weken na de eerste
uitzending hebben ruim 8000 bezoekers de
website en 1e uitzending bezocht waarvan ruim
1000 de uitzending beluisterd.

Stg. Nederlandse Veteranendag
Witte anjer en educatie
€ 366.000

Stg. Veteranenkunst
Na de missie: De kunst van het verwerken
€ 6.800

Stg. Internationale Vierdaagse

Partnership Nijmeegse
Vierdaagse 2018
€ 100.000

Welcome Again Veterans
Ontvangst WOII Canadese Veteranen
€ 2.900

World Veterans Federation
Global Veteran Peace training initiative (2)
€ 168.259
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Impact mede mogelijk gemaakt door het vfonds. Door het vfonds ondersteunde reünies vertellen.

Ver. Veteranen Regiment
Reünie 19-05-2017 VVRvH ISAF
€ 680

VOPET

Reünie Veluwebataljon
12-04-2018
Tegen één van de organisatoren van de reünie,  
wiens broer in Indië is gesneuveld: “wat is het hier
altijd gezellig, je broer zou trots op je zijn.”

AVOM Nijmegen
Reünie 8-10-2018 AVOM Nijmegen
€ 1.750

OVW veluwebataljon 1-8 R.I.

€ 780

Stg. Ouwestomp
Reünie 23-12-2017
€ 425

€ 8.750

Eerste Hulpverbandplaats 7 December C Divisie
Reünie 25-04-2018 Eerste Hupva
€ 3.250

AVOM Zeeland
Reünie 24-08-2018
€ 1.060

COM afd. Zuid-Holland
Reünie 28-07-2018
€ 975

VOMI Friesland

Bedankt voor de fijne middag waarvan Vomi Friesland in de nadagen, nog eens op de kaart is gezet
met dank aan het vfonds.

Het was een genoegen te zien dat we steeds meer
jonge veteranen bereiken. “Het was zeer verhelderend en leuk om die jonge veteraan aan het woord
te zien en te horen” aldus een wat oudere veteraan
aanwezig op onze dag.
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Ver. Regiment Huzaren Prins van Oranje

Reünie 2-06-2018

Reünie 13-04-2018
€ 975

COM Arnhem
Reünie 19-05-2018
€ 550

VOMI Binnenland
Reünie 15-5-2018 VOMI Noord Brabant Oost
€ 1.875

Johan Willem Friso Ver.
Reünie 24-03-2018
€ 2.000

Bond van Wapenbroeders

Reünies Wapenbroeders 2018

Viering van het 350 jarig bestaan van (de voorloper
van) ons Regiment met een Dodenappèl voor alle
gesneuvelden van ons regiment en aansluitend
een gezellig samenzijn. Oud-dienstplichtige: “Te
gek dat we elkaar weer hebben gevonden via deze
reünie”!

COM (Contact Oud Mariniers)
Reünie 9-06-2018
€ 7.000

VOMI Binnenland
Reünie 24-10-2018 VOMI Utrecht 't Gooi
€ 450

COM Rotterdam
Reünie 30-11-2017
€ 450

Stg. Veteranen RI 5-5
Reünie 16-03-2018
€ 625

VOMI Binnenland
Reünie 11-4-2018 VOMI Veluwe
€ 450

Ver. Veteranen Bevoorradings en transporttroepen
Reünie 29-03-2018 Indië, Korea en Nieuw-Guinea
veteranen VVRBT
€ 1.300

VOKS
Reünie 17-4-2018
€ 1.550

Ver. Veteranen Regiment van Heutsz
Reünie 20-4-2018
€ 2.000

Ver. Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene (VVVGFPI)
Reünie 18-05-2018
€ 10.675

AVOM (Alg. Ver. Oud-Marinepersoneel)
Reünie 19-09-2018 AVOM NL
€ 5.250

Reünie Geschutkonstabels
Reünie 24-10-2018
€ 790

Ver. Veteranen Korps Commandotroepen

Reünie 23-6-2018
€ 2.000

€ 35.400

Herdenken, sporten en keihard feesten, helemaal
goed. Mannen en vrouwen van het oudste regiment, ook dit kunnen we. “De Genie dat zijn we
samen!” Sodeju!!

Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht
Reünie 24-03-2018
€ 1.925

Ver. Veteranen Grenadiers
Reünie 7-7-2018 Veteranen Ver. Grenadiers en
Jagers
€ 11.750
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“Ook dit jaar was ik weer verrast door de verscheidenheid aan veteranen op de Algemene Leden
Vergadering. Jong en oud, van Marinier tot Luchtmachtpiloot waren gebroederlijk tezamen in het
Nationaal Militair Museum. Iedere keer ben ik weer
onder de indruk van deze groep bijzondere mensen
met alleen een bijzonder verhaal.”

€ 1.500

COM Eindhoven

Ver. BL-BK

Meer dan de helft van de leden, zo’n 300 veteranen en partners, bezochten de jaarlijkse reünie op
de voormalige vliegbasis Soesterberg. Dankzij de
steun van het vfonds werd het een geweldige dag.

€ 950

Reünie 5-10-2018 Lua Nieuw Reünie 26-05-2018
Tijgerbrigade
Guinea 928
€ 2.225

VOMI Zuid-Holland
Reünie 20-09-2018
€ 825

€ 3.700

Reünie 25-04-2018 Ver. Dragers
Militaire Dapperheidsonderscheidingen

Reünie en nazorgcommissie 2-6

“Bij uitstek de kans om niet alleen mede-veteranen
te ontmoeten, en te herdenken, maar ook in gesprek te komen met jongere begeleiders en geïnteresseerden onder het genot van hapje, drankje,
loterijen en amusement.  Ik kijk al uit naar weer zo’n
geweldige reünie in het volgende jaar!

Reünie 19-04-2018

Reünie 11-9-2018

Ver. van Veteranen Garde
Reünie 11-01-2018 VVVGFPI
€ 2.325
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Koninklijke Luchtmacht Veteranen Nederlands Nw
Guinea

VOMI Limburg
€ 550

Land. Ver. Veteranen Geneeskundige Diensten
Reünie 15-09-2018 LVVGKD afd. Noord
€ 1.300

Ver. VRG
Reünie 8-5-2018
€ 5.750

€ 1.350

Johan Willem Friso Ver.
Reünie 9-12-2017 JWF BG-5
€ 1.800

€ 1.125

€ 2.250

Circa 30.000 burgers hebben het defilé bekeken en
de veteranen hebben elkaar weer ontmoet.
“heel mooi dat jullie dit voor onze veteranen organiseren”.

Reünie VOMI Friesland 6-4-2018

Reüniecommissie 928e afd. Lic

Stg. Zeeuwse Veteranen Dag

Reünie Limburgse Veteranendag Reünie Zeeuwse Veteranen23-06-2018
dag 9-06-2018

€ 1.050

Onze dag bestond uit een ontvangst, een korte Algemene ledenvergadering met partnerprogramma
en de reünie na de warme maaltijd.
Onze bijeenkomsten worden zo mogelijk bezocht
door de jongere generatie, die in het afgelopen jaar
zijn Pontonniersexamen met goed gevolg heeft afgelegd. De aanwezige jongeren zijn verbaasd als ze
de verhalen horen van de ouderen. “Moesten jullie
zo werken?? Dan hebben wij heel wat beter materiaal”.

Ver. Veteranen Regiment
Reünie 17-05-2017 Knil VVRvH
€ 1.760

Stg. Limburgse Veteranendag

Reünie 12-05-2018 VOPET

Twee reünies ter gelegenheid van het 20jarig bestaan van 104 Cotrcie en 105 Cotrcie. De reünies
werden goed bezocht door actief dienende en
postactieve veteranen.   “Zonder steun van het
vfonds was dit niet mogelijk geweest, ik wist niet
van het bestaan van deze organisatie”.

De Laarbeekse Veteranen
Reünie 10-11-2018
€ 875

Veteranen Ver. Regiment Limburgse Jagers
Reünie 31-5-2018
€ 3.050
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Impact mede mogelijk gemaakt door het vfonds. Door het vfonds ondersteunde reünies vertellen.

Post Actieve MarineVereniging
Reünie 21-09-2018
€ 950

Reüniecommissie 3-9 R.I.
Reünie 23-05-2018
€ 375

Stg. Marechaussee Contact
Reünie 1-11-2018
€ 1.135

Ver. Ex-Schrijvers & LDA personeel
Reünie 10-5-2019
€ 1.050

Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie 19-05-2018 UNIFIL
€ 300

SHBSS
Reünie 25-08-2018
€ 5.000

Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie 20-10-2018 Unifil Post 7-8
€ 425

Reunie Comm Dutchbatt A-cie 79-2
Reünie 16-2-2019
€ 1.750

Stg. Oud Mariniers
Reünie 17-10-2018
€ 1.100

Artillerie Veteranen Associatie
Reünie 8-09-2018
€ 5.800

Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie 17-11-2018 staf wacht peloton 7 16
€ 150

COM Limburg

Stg. Veteranen search team

COM Gelderland
Reünie 1-12-2018
€ 3.435

COM Noord

Reünie COM Noord 8-12-2018
Nederlandse UNIFIL Vereniging

Reünie UNIFIL 29-9-2018

COM MP Ver. Mariniers
Reünie 17-10-2018
€ 595

€ 1.600

“Open dag van de Nederlandse UNIFIL Vereniging”
in Doetinchem.
Hier manifesteren we ons aan het publiek, op de
foto is duidelijk te zien dat het ook een publiekstrekker is, veel mensen (jong en oud) bezoeken de
post en het “road-block”.
Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie 3-11-2018 UNIFIL DIC-1
€ 1.000

Stg. Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe
Reünie 7-7-2018
€ 1.905

Stg. Ver. Veteranen Regiment Van Heutsz
Reünie 18-7-2018 VVRvH (KNIL)
€ 1.750

Land. Ver. Veteranen Geneeskundige Diensten

Reünie Geneeskundige diensten Nederlandse UNIFIL Vereniging
3-06-2018
Reünie 22-9-2018 UNIFIL Post
€ 950
7-11 en 7-13
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€ 455

AVOM Amsterdam en Omstreken
Reünie 23-05-2018
€ 1.875

"De mooiste dag van het jaar" gevolgd door "Tot
volgend jaar"  aldus de oudst aanwezige veteraan.

COM Noord Brabant
Reünie 27-10-2018
€ 3.125

Ver. Veteranen KCT
Reünie 30-08-2018
€ 2.000

Stg. Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers (SHGS)

AVOM Salland
Reünie 14-08-2018 AVOM Oost Nederland
€ 700

401.Bat. Inf. 6RSPB
Reünie 29-8-2018 6RSPB
€ 600

Reünie 13-10-2019
€ 6.250

Stg. Veteranen Korps Rijdende Artillerie
Reünie 8-9-2018
€ 4.750

Stg. Oranjehotel
Reünie 6-10-2018
€ 2.500

Reüniecommissie 17e Infanterie Bataljon Chasse N.N.G.

Reünie 12-10-2018
€ 3.250

Unie van Nederlandse Veteranen
Reünie 20-10-2018
€ 1.225

Stg. Veteranen Brunssum
Reünie 15-9-2018
€ 5.250

Ver. Oud-Leden 1(NL) UN Signal Battalion
Reünie 29-09-2018
€ 3.750

Een herdenking van alle gesneuvelde Stoottroepers sinds de 2e Wereldoorlog georganiseerd
door de Stichting, het Regiment Stoottroepen
en de gemeente West Maas en Waal met een internationaal karakter door de aanwezigheid van
(militaire) vertegenwoordigers van diverse ambassades. Naast de belangeloze inzet van diverse
groeperingen uit de bevolking, de basisschool De
Wijzer, de scoutinggroep Don Bosco, de Harmonie Koning Willem III, trekt deze mooie en stijlvolle herdenking jaarlijks meer de belangstelling
bij de plaatselijke bevolking.

De goed georganiseerde Korpsverjaardag heeft
mij de gelegenheid geboden om een mooie
avond met COM Noord te beleven, te horen waar
het Korps momenteel mee bezig is en met z’n allen een gezellige avond te hebben”
Stg. Japanse Vrouwenkampen
Reünie 26-8-2018
€ 5.000

Reünie Veteranen search team
12-12-2018
€ 3.000

Het bestaan van de stichting vieren met alle betrokken vrijwilligers. In een ontspannen setting bij
elkaar zijn waarin de vrijwilligers zich gewaardeerd
voelen.  "saamhorigheid ten top"

VOMI Noord-Holland
Reünie 28-11-2018
€ 610

Ver. Huzaren van Boreel
Reünie 13-9-2018
€ 2.875

AVOM Zuid Holland
Reünie 22-11-2018
€ 1.050

Stg. Vrienden vd Traditiekamer
Marineluchtvaartdienst
Reünie 24-10-2018
€ 900

COM Utrecht
Reünie 17-11-2018
€ 550

Stg. OVW-ers Engeland-Schotland 1940-1962
Reünie 25-10-2018
€ 1.650
Ver. Jonge Veteranen
Reünie 15-09-2018
€ 615

Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie 8-9-2018 Unifil
€ 675

Ver. Veteranen en Oud-militairen korps Militaire
Administratie
Reünie 2-10-2018
€ 2.000

Ver. Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene (VVVGFPI)
Reünie 24-11-2018
€ 850

BOSS, kring 14
Reünie
€ 550

Ver. Veteranen Reg. Bevoorradings- en Transporttroepen
Reünie 17-11-2018
€ 1.300

Stg. Regiment Verbindingstroepen
Reünie 22-12-2018
€ 3.000

Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie 13-10-2018 Unifil vrijwilligers
€ 525

Stg. Vriendenkring van oud-Natzweilers
Reünie 3-11-2018
€ 2.000

Stg. Weerzien met Libanon
Reünie 15-12-2018
€ 2.050

COM Zeeland
Reünie 9-11-2018 Com Zeeland
€ 770

VOMI Noord Brabant West
Reünie 14-12-2018
€ 875

Reüniecommissie Wisselmeren-Ned. Nw Guinea
Reünie 6-4-2019
€ 1.475

VOMI Overijssel
Reünie 19-12-2018
€ 475

VOMI Drenthe/Groningen
Reünie 9-01-2019
€ 650

Regiment Technische Troepen
Reünie 22-11-2018
€ 3.500

Ver. Nederlands Nieuw-Guinea militairen 1945-1962
Reünie 10-04-2019
€ 6.650

Eerste Hulpverbandplaats 7 December C Divisie
Reünie 17-04-2019 Eerste Hupva
€ 2.500

COM Identiteitsgroep Marinier Commando
Reünie 19-01-2019
€ 1.250

Reünie Organisatie Comité Fakfak
Reünie 24-10-2018
€ 1.525
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Jaarlijkse reünie voor hoog bejaarde Geneeskundige Veteranen die in Nederlands Indië hebben
gediend. De impact van de jaarlijkse ontmoeting
is enorm en zeer emotioneel voor de tachtigers en
negentigers die nog kan komen.

Ver. Veteranen CMI
Reünie 9-06-2018
€ 1.250

€ 1.225

Reünie 24-11-2018
€ 1.500
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Impact mede mogelijk gemaakt door het vfonds. Projecten Vrede, Democratie en Rechtsstaat vertellen over hun project.

Stg. En....Actie
Unicef Kinderrechtenfestival 2018
€ 15.000

Stg. Hope XXL

Op weg naar het Lagerhuis
€ 185.000

De grootste debatwedstrijd van Nederland. Jaar-.
lijks doen er zo’n 200 scholen mee. De winnaars
van de vijftien voorrondes door heel Nederland
mogen naar de tv finale op NPO2. De winnaars
van de landelijke finale brengen met jongerenorganisatie HOPE XXL een bezoek aan de Verenigde Naties in New York. Jurylid Tim Hofman:
‘Ongelooflijk hoe ver jullie al zijn op die leeftijd.
Hoe jullie in de materie zitten en het kunnen
verwoorden.’

Stg. Gastsprekers oorlogen
I Witness project WO2 en Midden-Oosten
conflict
€ 8.000

Stg. Vredeseducatie
Educatieve Escape Room Fort Lunet 1 Utrecht
€ 10.000

Stg. Critical Mass

Stg. Kat op het Spek

Met andere ogen

Theatervoorstelling Vogel 2018

€ 15.000

€ 25.000

Ik denk dat de lengte van het applaus na afloop
van de voorstelling wel genoeg heeft gezegd.

Stg. Gasthuis Frascati

Theatervoorstelling
Dark Numbers
€ 18.000
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Tilburg Law School Department of Public Law
Projectsubsidie leerstoel Democratische rechtsstaat 2018
€ 60.135

Stg. Ketel
Project Finding Shiffra
€ 7.500

Stg. Geuzenpenning
Uitreiking Geuzenpenning 2018
€ 15.000

Stg. Europees Jeugd Parlement
88e Editie Europees Jeugdparlement te
Rotterdam
€ 10.000

Stg. Airborne International Youth conference Youcee
Internationale Jongerenconferentie Youcee
€ 10.000

The Youth News Foundation

Activiteiten #vteam 2018
€ 66.750

Het #Vteam is uitgegroeid tot een van de bekendste wandelgroepen van de Nijmeegse Vierdaagse.
Het #Vteam met kinderen van 11 tot 16 jaar, zorgt
voor betrokkenheid van de jeugd bij belangrijke
events, herdenkingen en gebeurtenissen. Tijdens
het Airborneweekend spraken zij met Amerikaanse veteranen uit WO2. ‘Veteraan: ‘Vriendschap is
het belangrijkst’.
Daarnaast mochten zij een kijkje nemen achter
de schermen bij de Airbornelandingen en ook zelf
een tandemsprong maken.‘Hebben militairen dit
in de Tweede Wereldoorlog gedaan? Terwijl er op
ze geschoten werd…?’

€ 2.000

De 1e prijs ging naar Major Ilse Verdiesen, MSC,
van het Nederlandse leger/ TU Delft voor haar
studie over “Agency perception and moral values related to Autonomous Weapons”. De winnende afstudeerscripties zullen worden vertaald in twee à drie Europese talen en op een
open access basis worden gepubliceerd, ten
einde het vakgebied te ontsluiten voor cadetten,
adelborsten en voor civiele studenten.

Hoofdsponsorschap IFFR
Rotterdam
€ 200.000
Stg. War Requiem Bridge to the Future
Conferentie Bridge to the Future 2018 en Be
Aware
€ 25.000

Stg. tot beheer Huis Doorn

Conferentie: 100 jaar vrede
organiseren 1918-2018
Deze vredesconferentie gaat in op hoe het einde
van de Eerste Wereldoorlog effect had op latere
oorlogen, conflicten en vredes.

Stg. Glashouwer Producties
Give Peace a Chance revisited
€ 8.750

Jaarlijkse prijs Europese scriptie over Militaire ethiek 2018

International Film Festival Rotterdam (IFFR)

€ 10.000

Stg. Utrecht University
De UUMUN Academy 2018
€ 2.500

EURO-ISME

In het door vfonds geinitieerde Vredescollege
tijdens het IFFR biedt Jeanine Hennis-Plasschaert vanuit haar ervaring als voorvrouw van.

het leger haar perspectief op vrede voorafgaand
aan een vertoning van Robert Schwentkes oorlogsfilm Der Hauptmann.
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De in Bosnië geboren theaterregisseur Tea
Tupajić nodigt vier veteranen van de Nederlandse vredesmissie Dutchbat-III uit als medemaker en performer. “Een intieme theatervoorstelling die tot doel heeft empathie toe te
voegen aan de rauwe kant van de geschiedenis,
waarin soldaten, een kunstenaar en het publiek
elkaar ontmoeten”.

Stg. Gooische Scholenfederatie
Educatief project 'Ons historisch besef'
€ 1.125

Middels virtual reality stappen bezoekers in het
leven van andere Amsterdammers. Ze verplaatsen zich in de leefwereld van stadsgenoten die
ze (nog) niet zo goed kennen, of misschien wel
nooit mee in aanraking komen. “Door de ontmoetingen en verhalen op te tekenen en deze
terug te geven aan de stad, faciliteert Met andere ogen een open en kritisch maatschappelijk
gesprek over inclusie, sociale (on)gelijkheid en
“erbij horen” in verschillende wijken en buurten.
Deelnemers lopen weg met nieuwe inzichten
en concrete acties die zij kunnen toepassen binnen hun eigen leven en (directe) omgeving.
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Loterijen
75.312 deelnemers mee
voor het vfonds. Hiervoor
bedanken wij alle deelnemers aan de BankGiro Loterij van harte. Met uw lot
werkt u mee aan vrede en
vrijheid en maakt u het samen met het vfonds mogelijk om vele belangrijke
projecten te financieren.
Onze dank is groot!

jaarverslag 2018
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De inkomsten uit loterijen nemen nog steeds jaarlijks
toe. De Nationale Postcode Loterij groeide dit jaar en opnieuw profiteerde het vfonds hiervan mee. Bij de Geoormerkt wervenacties van de BankGiro Loterij behaalde
vfonds dankzij de inzet van alle loterijdeelnemers opnieuw extra opbrengsten die besteed zijn aan museale
infrastructuur. Namens de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH) is het vfonds deze deelnemers
erg dankbaar.
Nationale Postcode Loterij
In 2018 ontving het vfonds van de Nationale Postcode
Loterij een bedrag van € 10.000.000,-, het maximaal
te ontvangen bedrag. Dit bedrag is volledig ten goede
gekomen aan projecten die binnen onze doelstellingen
passen. 2018 was het uitvoeringsjaar van de mooie extra toekenningen van respectievelijk Verbouwing Kamp

V.l.n.r. Jan van Kooten (directeur Nationaal Comité 4-5 mei), Humberto Tan (ambassadeur NPL), Michiel van Hattem (directeur vfonds), Robert Croll (voorzitter RvB vfonds)
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De Nederlandse Loterij
De Nederlandse Loterij
(waaronder de Lotto) investeert miljoenen in de
Nederlandse Sport en ondersteunt het werk van
18 goede doelen op het
gebied van gezondheid en.
beweging, waaronder het
vfonds. Al sinds de oprich-.
ting van De Lotto in 1961,
krijgt het vfonds een jaarlijkse bijdrage. In 2018
bedroeg deze bijdrage.
€ 359.831,- (2017 € 371.225,-).
Amersfoort (2015),   Verbouwing herinneringscentrum
Oranjehotel en Themajaar ‘Verzet’ (2016) en het Projectplan ‘Vier Vrijheden & Uitbreiding Bevrijdingsmuseum’
(2017). Deze drie projecten zijn dankzij de Nationale
Postcode Loterij in 2018 gestart. In 2019 zullen deze projecten met veel aandacht voor de Nationale Postcode
Loterij geopend worden.
BankGiro Loterij
Deelnemers die een lot hebben gekocht via speciale
wervingsacties spelen geoormerkt voor het vfonds mee.
Dit houdt in dat de helft van de opbrengst van deze loten rechtstreeks ten goede komt aan het vfonds. Tijdens
het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij is bekend
geworden dat het vfonds, als één van de goede doelen
van deze loterij, een recordbedrag van   € 3.955.014,(2017 € 3.286.482,-) ontvangt. Per eind 2018 spelen er
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V.l.n.r. Michiel van Hattem (directeur vfonds), Albert Verlinde (ambassadeur BGL),
Marjan Scharloo (lid RvT vfonds), Matthieu Borsboom (lid RvB vfonds), Maaike van
der Steen (controller vfonds)

Financieel beleid
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De beleggingsportefeuille is in 2018 beheerd door twee
vermogensbeheerders, Lombard Odier (per 4 juni 2018
overgenomen door Insinger Gilissen) en Optimix. Zij zijn
in het verslagjaar getoetst door de beleggingsadviescommissie (BAC) die in het najaar van 2018 is opgestart.
In het eerste kwartaal 2019 zal het beleggingsstatuut
worden herijkt. Vanaf 2019 worden de gerealiseerde beleggingsresultaten en de wijze van beleggen tweejaarlijks  gerapporteerd en besproken met de directie en de
Raad van Bestuur, aangevuld met het advies vanuit de
BAC. Voor de verwerking van de beleggingen verwijzen
wij u naar de jaarrekening.
Moeilijk beleggingsjaar
Het beleggingsbeleid is gericht op het in stand houden
van het normvermogen, inclusief inflatie. Het doel op
lange termijn (5-10 jaar) is om de statutaire doelstellingen te kunnen ondersteunen en te waarborgen. Het beleggingsprofiel blijft ‘matig defensief’. In het najaar 2018
is de opdracht gegeven om met ondersteuning van de
nieuwe BAC een analyse uit te laten voeren op het beleggingsbeleid en om het beleggingsstatuut te herijken.
Vanwege de sterk achterblijvende rendementen op de
beurs in de tweede helft van 2018 was er behoefte aan
een betere balans tussen risico en rendement. Die analyse en mogelijke aanpassingen worden in 2019 doorgevoerd. Er is in deze verslagperiode belegd in de volgende
categorieen:
Zakelijke waarden:
Vastrentende waarden:
Complementaire beleggingen:  	
Impact beleggingen:

35%  
65%
0%
0%

Het vfonds wil verantwoord beleggen. De uitvoering
hiervan is in de laatste jaren steeds diverser geworden.
Ook engagement, ESG-integratie en impact investing
zijn reguliere onderdelen geworden van een verantwoord beleggingsbeleid. Hier wordt binnen het vfonds
nadrukkelijk aandacht aan besteed.
Ook belegt het vfonds duurzaam op basis van ESGmaatstaven, zodat beleggen in bedrijven of landen met
activiteiten die sociaal en maatschappelijk verwerpelijk
zijn, uitgesloten wordt. In 2018 is een relatief hoge ESGscore behaald van 67% (2017: 67,5%), waaruit blijkt dat
de focus heeft gelegen op bedrijven met een hoge Sociale-Resultaat score. Ook zal het vfonds uitsluitend beleggen in bedrijven of landen die voldoen aan de Global
Compact Principles van de Verenigde Naties. Beleggingen in ondernemingen en beleggingsfondsen worden
uitgesloten indien zij:
• aanzetten tot gokverslaving;
• in belangrijke mate gericht zijn op de productie en levering van wapensystemen die geen onderscheid maken tussen militaire en burgerdoelen;
• betrokken zijn bij de productie van landmijnen, clustermunitie, atomaire, biologische en chemische wapens.
Uit de beleggingsoverzichten van de vermogensbeheerders per 31 december 2018 blijkt dat conform het beleggingsstatuut is belegd. Het   gerealiseerd rendement
over 2018 van de gehele beleggingsportefeuille bedroeg
negatief 4,44%. In 2017 bedroeg het rendement positief
4,29%.
Het rendement op de uitstaande geldleningen bedroeg
2,8% (2017: 2,9%). Voor een toelichting verwijzen wij u
naar pagina 45 van de jaarrekening.
Saldo van baten en lasten over 2018
Over het boekjaar 2018 bedraagt het negatief saldo 5,0
miljoen ten opzichte van het positieve saldo van 1,6 miljoen in 2017. In 2018 was vanwege de extra investeringen in 75 jaar Vrijheid een negatief saldo begroot van
4,6 miljoen, zodat een afwijking is gerealiseerd van 0,4

miljoen. De gerealiseerde baten zijn 2,3 miljoen hoger dan
begroot, de gerealiseerde lasten zijn nagenoeg gelijk
aan de begroting, en het gerealiseerde saldo financiële
baten en lasten is 2,7 miljoen lager dan begroot.
De hogere bate van 2,3 miljoen bestaat uit 0,9 miljoen
uit de gezamenlijke lotenactie met de BankGiro Loterij, een hogere reguliere bijdrage van 0,1 miljoen uit de
Nationale Postcode Loterij, en 1,2 miljoen vrijval voorziening BNMO.
Aan donaties is in 2018 € 42.000,- ontvangen, waarvan.
€ 41.000,- bestemd is voor fondsen op naam (2017: € 65.000,-.
waarvan € 59.000 voor fondsen op naam).
Aan subsidiebestedingen was voor 2018 16 miljoen begroot (voor lastenverdeling). In 2018 zijn door de Raad
van Bestuur verdeeld over vijf rondes 210 subsidies toegekend voor in totaal 16,2 miljoen. Een bedrag van 16,7
miljoen (2017: 12,9 miljoen) is als subsidiebestedingen in
de staat  van baten en lasten verantwoord na toerekening van personeels-, communicatie- en overige kosten
en na aftrek van de vrijgevallen projecten in 2018.
De resterende, niet aan subsidies toegerekende lasten,.
betreffen deels personeelskosten (incl. directie), deels
communicatie, wervingskosten en kosten beheer en admi-.
nistratie. Zij bedroegen in totaal 2,1 miljoen (2017: 2 miljoen)..
Hiervan is in 2018 (en ook in 2017) 1,5 miljoen geïnves-

teerd in gezamenlijke lotenacties met de BankGiro Loterij.
Er zijn binnen de overige uitgaven onder en overbestedingen gerealiseerd ten opzichte van de begroting. De
bijzonderheden zijn toegelicht in de jaarrekening op
pagina 54 en 55.
Ontwikkeling vermogen
Het eigen vermogen is nagenoeg conform de begroting van 2018 afgenomen van 39 naar 34 miljoen. In de
meerjarenbegroting is gepland om in de jaren 2018 tot
en met 2020 elk jaar gemiddeld 5 miljoen te onttrekken
aan het vermogen voor de bijzondere projecten binnen
het programma 75 jaar Vrijheid.
Na 2020 is het streven om het vermogen weer aan te
laten groeien tot het gewenste vermogen van ongeveer
50 miljoen euro. Het resultaat over 2018 van negatief 5
miljoen is als volgt bestemd: toevoeging aan de continuïteitsreserve 0,5 miljoen en een onttrekking van de
herwaarderingsreserve 1,8 miljoen. Het reguliere resultaat   bedraagt negatief 3,7 miljoen. Dit bedrag   is onttrokken aan de overige reserve.
De continuïteitsreserve   bedraagt maximaal driemaal
de jaarlijkse   kosten van de bureauorganisatie. Hierbij
zijn de (incidentele) uitgaven van de gezamenlijke BGLlotenactie geëlimineerd. Het eindsaldo van deze reserve
bedraagt per saldo 4,0 miljoen (2017:   3,5 miljoen). De

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

Vermogens- en beleggingsbeleid
Organisaties met een CBF-Erkenning zijn via de Erkenningsregeling gehouden aan de Richtlijnen ‘Reserve
goede doelen’ en ‘Financieel Beheer goede doelen’ van
Goede Doelen Nederland. Conform deze richtlijn vormt
het vfonds alleen reserves met een vooraf bepaalde bestemming.
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woord). Als derde voorziening is het project World, Police
and Fire Games 2021 verantwoord (0,6 miljoen).

Bestemmingsreserve ’75 jaar Vrijheid’
Ter voorbereiding van de grootse viering van 75 jaar Vrijheid in 2019 en 2020 heeft het vfonds besloten om per
eind 2017 een bedrag van 1 miljoen te reserveren voor
toekomstige infrastructuur voor oorlogsmusea en herinneringscentra. In 2018 is deze reserve ongewijzigd
vanwege de ontwikkelingen in 2019.

Het eindsaldo van de voorzieningen bedraagt per saldo
7,6 miljoen (2017: 9 miljoen).
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Begroting 2019
Voor het jaar 2019 verwacht vfonds een totaal aan baten van 14,5 miljoen.  Hiervan is 14,3 miljoen afkomstig
van de loterijen, en 0,2 miljoen van particulieren en uit
verhuuropbrengsten onroerend goed.
Het vfonds verwacht een totaal aan lasten van 19,7 miljoen. Hiervan is het subsidiebudget 16 miljoen als gevolg van extra investeringen in het programma 75 jaar
Vrijheid. Dit budget zal verdeeld worden over de drie
werkgebieden.
De personeelskosten zijn begroot op 0,6 miljoen, de
wervingskosten op 2,5 miljoen (waarvan 2 miljoen BGL
lotenactie), en 0,6 miljoen voor kosten beheer en administratie.  Het saldo financiële baten en lasten bedraagt
0,9 miljoen.
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In control statement
Het vfonds streeft naar transparantie, juistheid en
rechtmatigheid van de te verantwoorde jaarlijkse baten
en lasten. Hiervoor vindt periodieke afstemming plaats
(met de secretaris RvB, directeur en controller) om op
strategisch, tactisch en operationeel niveau tijdig de
juiste risico’s te onderkennen en hiervoor de vereiste
controlemaatregelen door te voeren. Het vermogensbeheer wordt frequent gemonitord, en middels de toetsingen door de accountant, het CBF en het naleven van
de vereisten voor de ANBI-status, voldoet vfonds aan de
wet- en regelgeving voor de Goede Doelen sector. Een
adequate subsidieprocedure bewaakt de juistheid van
de subsidietoekenningen door de Raad van Bestuur,
welke achteraf periodiek door de Raad van Toezicht
wordt beoordeeld. Door deze werking van de ingerichte governance tracht vfonds voor het maatschappelijk
verkeer ook aan te tonen dat de juiste mate van control
daadwerkelijke aanwezig is.

120 -

13.375.737

4.000.000 -

16.232.041

Per saldo is een saldo begroot van negatief 4,2 miljoen.
De begroting 2019 is op 16 november 2018 vastgesteld
door de Raad van Bestuur en op 30 november 2018
goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

242.225

Voorziening subsidieverplichtingen
De voorziening bestaat uit de BNMO Vereniging (5,0
miljoen door een vrijval van 1,2 miljoen) en Nationaal
Comité 4 en 5 mei (2,0 miljoen), welke volgens de meerjarenafspraak voor twee jaren zijn opgenomen (één
jaar wordt als kortlopende subsidieverplichting verant-

70-

66.782

Bestemmingsfondsen
In 2018 is weer een nieuw fonds op naam opgericht;
Witte Anjer. Per eind 2018 bedraagt het saldo fondsen
op naam 2,7 miljoen (2017: 2,7 miljoen).
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56.677

Bestemmingsreserve BankGiro Loterij – partners SMH
Eind 2017 heeft vfonds 2 miljoen gereserveerd om in
2018 een fonds op naam op te richten met de BankGiro
Loterij waar de meeropbrengsten van de BankGiro Loterij lotenactie in wordt beheerd voor partners van de
Stichting Musea en Herinneringscentra. Deze reserve is
in 2018 ongewijzigd, maar zal met de herdenkingsjaren
in 2019-2020 nader worden ontwikkeld.

80-

68,4

Bestemmingsreserve Invictus Games 2020
Het vfonds heeft het verzoek gekregen om de komst
van de Invictus Games naar Den Haag te ondersteunen.
Het vfonds is samen met het Ministerie van Defensie de
founding father van de Invictus Games door begin 2018
een garantiestelling af te geven. De Invictus Games is
een internationaal sportevenement voor militairen die
door of tijdens de dienst gewond raakten. Ondanks hun
handicap willen en kunnen ze nog veel, zoals op hoog
niveau sporten. Ze voelen zich ‘INVICTUS’ oftewel: onoverwonnen. Begin 2018 heeft vfonds haar steun gegeven om deze unieke games voor het eerst naar een niet
Commonwealth land, namelijk naar Nederland te halen.
Eind 2018 heeft het vfonds 1 miljoen toegekend aan dit
project, welk bedrag in de subsidiebestedingen is verantwoord. Omdat in 2019 de verdere samenwerking
wordt uitgewerkt, is deze reserve in 2018 ongewijzigd
gebleven.

Aanvragen, afwijzingen en toekenningen

Percentage toekenning

77.295
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herwaarderingsreserve is per eind 2018 afgeboekt naar
nihil vanwege de lage marktwaarde (2017: 1,8 miljoen).
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Jaarrekening 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(in euro’s)

(na resultaatbestemming)

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA
ANALYSE VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING EN REALISATIE (NA LASTENVERDELING) 2018
In de begroting 2018 was rekening gehouden met een resultaat van € 4.647.000 negatief.
In 2018 is een negatief saldo gerealiseerd van € 5.040.394, afgerond een nadelig verschil van € 393.000.
Dit verschil kan als volgt worden verklaard:

VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)
Onroerend goed
MVA in uitvoering

Hogere baten dan begroot
  	 
- baten van loterijorganisaties
1.095.000
- overige baten (vrij van voorzieningen / verhuur ruimten)
1.208.000
		 2.303.000
De loterij baten zijn in 2018 ruim 1 miljoen hoger dan begroot. De belangrijkste factoren hiervoor zijn:
- hogere bate BGL. Extra bate € 890.000 ten opzichte van de begroting (3 miljoen).
- hogere bate NPL. Extra bate € 100.000 ten opzichte van de begroting (9,9 miloen).
- hogere bate De Nederlandse Loterij. Extra bate € 40.000 ten opzichte van de begroting (€ 320.000).
Lagere baten dan begroot
- baten van particulieren
- saldo financiele baten en lasten

33.0002.673.000-

159.212

115.270		

13.995

12.351		

16.834

		

3.338.764

2.840.041

FINANCIËLE VASTE ACTIVA (2)
Obligaties

23.638.495

23.223.543

Aandelen

12.988.044

18.204.550

36.626.539		

41.428.094

7.949.601		

7.948.201

Leningen u/g

		

44.576.140

49.376.295

OVERLOPENDE ACTIVA (3)

In 2018 is meer aandacht besteed aan de vriendencampagne en aan de aanwezigheid op diverse evenementen.
In 2019 wordt deze inzet voortgezet en verder uitgebreid met nieuwe acties om de doelstelling te behalen.
Het saldo Financiele baten en lasten is grotendeels veroorzaakt door de lagere marktwaarden per eind 2018:
De portefeuille is op basis van de marktwaarde in 2018 afgewaardeerd met 3,9 miljoen.
Het gerealiseerd resultaat uit beleggingen bedroeg positief 2,1 miljoen (inclusief beheerskosten 0,2 miljoen).
Het saldo Financiele baten en lasten is hiermee negatief 1,8 miljoen, en is hiermee 2,7 miljoen lager dan begroot (€ 865.000).
De totale beleggingsportefeuille heeft in 2018 een tijdgewogen rendement behaald van negatief 4,44%.

Debiteuren
Rente beleggingen
Overige vorderingen

4.500		
220.328

213.202

1.793.300		

1.624.548

		

2.018.128		

1.837.750

LIQUIDE MIDDELEN (4)		

8.512.649

9.726.936

		

58.445.681		

63.781.022

PASSIVA

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

Vervoermiddelen

2.650.000

-		

VLOTTENDE ACTIVA

2.706.000-
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Inventaris

3.211.143

RESERVES EN FONDSEN (5)
RESERVES
Stichtingskapitaal

Hogere lasten dan begroot
- bestedingen aan doelstellingen  (inclusief personeelskosten)
75.000		

75.000-		

Na lastenverdeling zijn de subsidiebestedingen per saldo 16,7 miljoen. Dit is 0,1 miljoen hoger dan begroot.
De personeelskosten 2018 bedragen 0,6 miljoen, gelijk aan de begroting. Hierbij zijn de loonkosten van medewerkers
voor het Vredesbolwerk (coördinator, receptie, 3 uur directie, 4 uur controller) doorbelast naar Huisvestingskosten.  
Lagere lasten dan begroot
- kosten beheer en administratie
43.000
- wervingskosten   (kosten eigen fondswerving, communicatie)
42.000
		
		

45

4.000.000		

3.500.000

Bestemmingsreserves

4.000.000		

4.000.000

Herwaarderingsreserve
Overige reserve

-
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1.857.739

23.413.002

		

27.122.248
31.413.047

36.480.032

BESTEMMINGSFONDSEN
Fonds op naam:
- Ted Meines Fonds
- Mike Hoekendijk Fonds
- BNMO Fund 4 U

85.000
393.000-

45

Continuïteitsreserve

- Fonds Stichting Pelita
- WEP Projectenfonds
- Witte Anjer

2.501.611

2.501.611

4.660

3..500

85.648

63.628

126.270

126.270

550

450

3.308

		

2.722.047

2.695.459

34.135.094

39.175.491

7.600.000

9.007.311

Schulden op korte termijn		

16.710.587

15.598.220

		

58.445.681

63.781.022

VOORZIENINGEN (6)
Voorziening subsidieverplichtingen		
KORTLOPENDE SCHULDEN (7)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

KASSTROOMOVERZICHT

(in euro’s)
Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

Baten van particulieren (8)
Baten van loterijorganisaties (9)
Overige Baten

41.918
14.314.845
1.283.104

75.000
13.220.000
75.000

65.032
14.157.707
-

Som van de baten

15.639.867

13.370.000

14.222.739

5.179.781
9.755.979
842.560
930.710
16.709.030

4.658.500
9.258.500
1.158.500
1.558.500
16.634.000

4.658.873
5.995.407
1.861.331
358.368
12.873.979

1.757.509
405.532

1.800.000
448.000

1.680.112
312.474

18.872.071

18.882.000

14.866.565

BATEN

LASTEN
Besteed aan doelstellingen (10)
Erkenning en Waardering (oorlogs)getroffenen en Veteranen
Herinneren, Herdenken en Vieren
Vrede, Democratie en Rechtsstaat
Projectontwikkeling Programma 75 jaar Vrijheid

Wervingskosten (11):
Kosten beheer en administratie (12)
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Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten (13)

3.232.204 1.808.193 -

5.512.000 865.000

643.826 2.261.337

Saldo van baten en lasten

5.040.397 -

4.647.000 -

1.617.511

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Herwaarderingsreserve
Overige reserve

500.000
26.588
1.867.739 3.709.246 5.040.397 -

4.647.000 4.647.000 -

1.000.000
160.541
89.679
367.291
1.617.511

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

106,84%
116,73%
88,54%
11,24%
2,15%

124,41%
125,82%
88,09%
13,48%
2,37%

90,52%
90,93%
86,60%
11,81%
2,10%

Percentage bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van totale baten:
Percentage bestedingen aan doelstellingen t.o.v. baten loterijorganisaties:
Percentage bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van totale lasten:
Percentage wervingskosten ten opzichte van totale baten:
Percentage kosten beheer en administratie ten opzichte van totale lasten:

	                     31-12-2018
Saldo van baten en lasten		 5.040.397Mutatie overlopende activa
180.378	 
Mutatie schulden op korte termijn
1.112.367
Mutatie voorziening subsidieverplichtingen op lange termijn
1.407.311Afschrijvingen
107.673
		
367.649Kasstroom uit operationele activiteiten

5.408.046-

Mutatie materiële vaste activa		
Investeringen
606.396Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutatie financiële vaste activa

606.396-

4.800.155

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		 4.800.155
Netto-kasstroom		 1.214.287Beginstand liquide middelen		 9.726.936
Eindstand liquide middelen		 8.512.649
Het kasstroomoverzicht geeft aan welke feitelijke geldstromen de organisatie in de loop van het boekjaar binnenkomen en
uitgaan. Er ontstaat inzicht in de financiering van de activiteiten, de solvabiliteit en de kwaliteit van het behaalde resultaat.

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

Som van de lasten

Om een inzicht te geven in het verloop van de kasstromen in 2018, is onderstaand een kasstroomoverzicht opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018   (in euro’s)

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (vervolg)

VASTE ACTIVA

De lening ten behoeve van nieuwbouw voor Stichting de Basis te Doorn is op 6 juni 2011 overeengekomen. Op 14 januari 2016 is een
nieuwe leningovereenkomst vastgesteld met een aangepaste aflossingsverplichting. De vordering van de lening is vanaf 6 juni 2011
achtergesteld op de vordering van Triodos Bank op Stichting de Basis. Vanaf 1 augustus 2021 zal voor de resterende looptijd
van 10 jaar maandelijks een bedrag van € 50.000 worden afgelost.
De rente bedroeg tot 6 juni 2016 5%, hierna wordt de rente bepaald door de 5-jaars IRS rente te verhogen met 2,5%.
Als zekerheid voor deze lening geldt een tweede hypothecaire inschrijving op de nieuwbouw ten bedrage van € 6 miljoen.
De lening ten behoeve van Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld (NEW) is op 13 december 2013 overeengekomen voor de
aankoop van Hotel de Wereld te Wageningen. De looptijd is 25 jaar, waarbij de eerste aflossing plaatsvindt vanaf 1 februari 2015
(maandelijks achteraf).
De rente bedraagt 4% per jaar. De aflossing vanaf 2015 tot en met 2027 bestaat uit het saldo van huurinkomsten na aftrek van de
exploitatiekosten en rentelasten. Dit bedrag zal halfjaarlijks worden herrekend en gecorrigeerd.
Gedurende de resterende looptijd van 2028 tot en met 16 december 2038 wordt maandelijks een evenredig deel van het nog openstaande gedeelte van het krediet afgelost.
De lening ten behoeve van fondswerving USA (overeenkomstig de verplichtingen jegens Faircom New York) is op 1 juli 2016 overeengekomen voor de periode 1 juli 2016 tot en met 31 december 2018. De rente bedraagt naar tijdsgelang de 2-jaars IRS rente, te verhogen
met 0,5% waarbij deze minstens 2,5% per jaar bedraagt.
De aflossing vindt plaats in 10 gelijke jaarlijks opeenvolgende termijnen, telkens te voldoen uiterlijk op 31 december, ingaande 31 december 2018. In 2019 zullen nadere afspraken over de aflossing volgen.

ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)		
Onroerend
MVA in
goed
uitvoering
Boekwaarde per 1 januari 2018
Investeringen  	

2.650.000
638.604
3.288.604
77.4613.211.143

Afschrijving  	
Boekwaarde per 31 december 2018

159.212
159.212-

Inventaris
13.995
127.004
140.999
25.729115.270

Vervoermiddelen
16.834
16.834
4.48312.351

Totaal
2.840.041
606.396
3.446.437
107.6733.338.764

Op 1 december 2017 is het onroerend goed aan Lucasbolwerk 10 Utrecht in volledig eigendom aangekocht. Per 1 maart 2018 is het
onroerend goed in gebruik genomen. De gebruiksduur van onroerend goed is 30 jaar met een restwaarde van € 500.000, het afschrijvingspercentage is 3%.
Het afschrijvingspercentage voor inventaris en vervoermiddelen bedraagt 20%.
De totale investering in 2018 in de verbouwing, inrichting en inventaris Vredesbolwerk bedraagt:		
765.608
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De portefeuille bij Lombard Odier is met ingang van 4 juni 2018 overgenomen door Insinger Gilissen.
De ontwikkeling van deze post in het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:
			
Obligaties
Waardering per 1 januari 20178			
Aankoop			
			
Aflossing / verkoop			
			
Koersmutaties			
Waardering per 31 december 2018			

23.223.543
3.274.197
26.497.740
2.148.47924.349.261
710.76623.638.495

Aandelen
Waardering per 1 januari 2018			
Aankoop			
			
Aflossing / verkoop			
			
Koersmutaties			
Waardering per 31 december 2018			

18.204.550
6.055.055
24.259.605
8.086.35716.173.248
3.185.20412.988.044

Totaal waarde per 31 december 2018			

36.626.539

31-12-2018

Leningen u/g
Door vfonds zijn de volgende leningen verstrekt aan:

Stichting de Basis
t.b.v nieuwbouw
Stichting NEW t.b.v.
Hotel de Wereld
Stichting LRE t.b.v.
fondswerving USA

Saldo
1-1-2018

Nieuwe lening
2018

Aflossing
2018

Saldo
31-12-2018

Aflossing
2019

Langlopend
31-12-2018

6.000.000

-

-

6.000.000

-

6.000.000

1.851.701

-

53.500

1.798.201

48.600

1.749.601

150.000
8.001.701

50.000
50.000

53.500

200.000
7.998.201

48.600

200.000
7.949.601

VLOTTENDE ACTIVA		

31-12-2018

31-12-2017

Debiteuren		

4.500

-

160.786
59.542
220.328

162.478
50.724
213.202

48.600
4.075
44.000
864.439
585.790
112.975
125.000
1.050
7.371
1.793.300

53.500
1.998
752.304
677.468
119.338
1.142
450
18.348
1.624.548

495.758
69.920
7.070
542.334
2.223.872
5.173.695
8.512.649

2.041.984
50.273
7.070
1.016.938
1.283.795
5.326.876
9.726.936

OVERLOPENDE ACTIVA (3)
Rente beleggingen		
Obligaties Insinger Gilissen		
Obligaties Optimix		
Overige vorderingen
Aflossing lening u/g Stichting NEW t.b.v. Hotel de Wereld		
Rente lening u/g Stichting LRE t.b.v. fondswerving USA
Nationale Taptoe		
Bijdrage BankGiro Loterij		
Bijdrage Nationale Postcode Loterij		
Bijdrage De Nederlandse Loterij		
Vooruitbetaling geldlening u/g Levitate Film		
Rentebaten spaardeposito		
Donaties Fonds op Naam		
Overlopende activa		
LIQUIDE MIDDELEN (4)
Triodos bank betaalrekening		
Triodos bank donaties		
Triodos bank rendementsrekening		
ASN Zakelijke rekening		
Insinger Gilissen		
Optimix		

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

FINANCIËLE VASTE ACTIVA (2)
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (vervolg)

Per 31 december 2018 bedraagt het saldo Liquide Middelen ruim € 8,5 miljoen. Hiervan is € 1,475 miljoen ontvangen ten behoeve van derden:
* Ontvangst € 1,5 miljoen d.d. 31-03-2016 uit de extra trekking van de NPL t.b.v. 'Nationaal Monument Kamp Amersfoort';
   Hiervan is € 175.000 voldaan. Het resterende saldo van € 1,3 miljoen is als kortlopende schuld verantwoord.
* Ontvangst € 1,65 miljoen d.d. 28-03-2018 uit de extra trekking van de NPL t.b.v. 'Vier vrijheden en uitbreiding bevrijdingsmuseum
Zeeland'. Hiervan is € 1,5 miljoen voldaan. Het resterende saldo van € 150.000 is als kortlopende schuld verantwoord.
Ruim € 7 miljoen is onderdeel van de beleggingsportefeuille bij de vermogensbeheerders, en maakt geen onderdeel uit van de
direct beschikbare liquiditeiten.

Bestemmingsreserve 'BankGiro Loterij - Partners SMH’ € 2.000.000
Uit de meeropbrengsten van de BGL-lotenactie heeft het bestuur het voornemen om in 2018 een fonds op naam op te richten.
Vooruitlopend hierop is eind 2017 € 2.000.000 bestemd voor partners van Stichting Musea en Herinneringscentra.
		

31-12-2018

31-12-2017

Saldo 1 januari		
Dotatie		
Saldo per 31 december		

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

De Raad van Bestuur vfonds muteert deze reserve per eind 2018 niet vanwege aanvullende investeringen in 2019 aan de SMH partners.
PASSIVA

Herwaarderingsreserve beleggingen
De herwaarderingsreserve heeft als doel schommelingen op te vangen in de waarderingen van de beleggingen (aandelen en obligaties)
ultimo boekjaar als gevolg van ongerealiseerde koersresultaten.
Het verloop van deze reserve is als volgt:		
31-12-2018
31-12-2017

RESERVES EN FONDSEN (5)
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Het verloop van deze reserve is als volgt:		

31-12-2018

31-12-2017

Saldo 1 januari		
Af: ongerealiseerd koersresultaat boekjaar		
Bij: dotatie deel ongerealiseerd koersresultaat		
Saldo per 31 december		

Saldo 1 januari		
Mutatie resultaatbestemming		
Saldo per 31 december		

3.500.000
500.000
4.000.000

3.500.000
3.500.000

In 2018 is voor 6 miljoen aan aandelen en 3,3 miljoen aan obligaties aangekocht. De markwaarde van de beleggingsportefeuilles
per eind december 2018 leidt tot een afwaardering van de totale portefeuille van 3,9 miljoen.
Een correctie op de negatieve waarde van 2,2 miljoen leidt tot een saldo herwaarderingsreserve van nihil.

Bestemmingsreserves		

31-12-2018

31-12-2017

Overige reserve
Het verloop van deze reserve is als volgt:
		

31-12-2018

Saldo 1 januari		
Mutatie		
Saldo per 31 december		

27.122.248
3.709.24623.413.002

26.754.957
367.291
27.122.248

Saldo
Toevoeging
Onttrekking
1-1-2018			

Saldo
31-12-2018

Programma 75 jaar Vrijheid		
1.000.000
Invictus Games 2020		
1.000.000
BankGiro Loterij - partners Stichting Musea en Herinneringscentra		
2.000.000
		
4.000.000
Bestemmingsreserve '75 jaar Vrijheid' € 1.000.000
De bestemmingsreserve Oorlogs- en verzetsmusea is hernoemd naar 'Programma 75 jaar Vrijheid'.
Het doel van deze reservering betreft toekomstige investeringen in de infrastructuur van musea en herinneringscentra.
Het verloop van deze reserve is als volgt:
		
31-12-2018

1.000.000
1.000.000
2.000.000
4.000.000

Saldo 1 januari		
Dotatie		
Onttrekking ten gunste van bestemmingsreserve BGL - SMH		
Saldo per 31 december		

3.000.000
2.000.0001.000.000

1.000.000
1.000.000

31-12-2017

De Raad van Bestuur van vfonds heeft besloten:
In 2017 is € 2.000.000 bestemd voor toekomstige investeringen van partners Stichting Musea en Herinneringscentra.

Bestemmingsreserve 'Invictus Games 2020 € 1.000.000		

31-12-2018

31-12-2017

Saldo 1 januari		
Dotatie		
Saldo per 31 december		

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

In 2017 is € 1.000.000 van het resultaat gedoteerd aan de bestemmingsreserve ten behoeve van het evenement Invictus Games 2020.
In 2018 is een subsidie van € 1.000.000 toegekend aan Stichting Power of Freedom.
De Raad van Bestuur vfonds muteert deze reserve per eind 2018 niet vanwege mogelijke ontwikkelingen in 2019.

1.857.739
1.651.463206.276
-

1.768.060
58.495148.174
1.857.739

31-12-2017

Bestemmingsfondsen
Onder deze post zijn de navolgende fondsen op naam opgenomen:

Ted Meines Fonds
Mike Hoekendijk Fonds
BNMO Fund 4 U
Stichting Pelita
WEP Projectenfonds
Witte Anjer

2.501.611
3.500
63.628
126.270
450
2.695.459

1.000.000
15.300
22.020
100
3.308
1.040.728

1.000.000
14.140
1.014.140

2.501.611
4.660
85.648
126.270
550
3.308
2.722.047

De fondsen op naam zijn door het vfonds beheerde fondsen met beperkte bestedingsmogelijkheden, welke in overleg met het vfonds
door derden zijn bepaald.
Het Ted Meines Fonds is opgericht voor de realisatie, onderhoud en beheer van de Veteranenbegraafplaats bij het Ereveld Loenen.
De in 2017 ontvangen bijdrage van 1 miljoen van het Ministerie van Defensie is in 2018 toegevoegd aan het FON.
Het Mike Hoekendijk Fonds is bestemd voor het waarderen van juridisch en inspirerend vakmanschap van politieambtenaren.
Op 3 april 2018 is de jaarlijkse donatie (€ 15.000) ontvangen, welke ter beschikking wordt gesteld voor de uitreiking voor de Blauwe
Parel in 2018.

jaarverslag 2018

jaarverslag 2017

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst
aan haar verplichtingen kan voldoen.
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Door de BNMO is in augustus 2018 € 22.020 aangevuld aan het FON als gevolg van extra bate Juridische Zaken over 2017.
Het FON Stichting Pelita is eind november 2017 opgericht en is bestemd voor hulp- en dienstverlening aan de Indische en Molukse
doelgroep, alsook de herken- en vindbaarheid van Stichting Pelita binnen de Nederlandse samenleving.
In ronde 2017-3 is een subsidie toegekend van € 200.000 voor het project 'Bijdrage integratieproces Stg 1940-1945 - Pelita' t.b.v. FON
Stichting Pelita. In ronde 2017-5 is € 73.000 onttrokken uit het fonds voor de viering van het 70 jarig bestaan van Stichting Pelita.
Het FON WEP Projectenfonds is in november 2017 opgericht voor het incasseren van donaties van politiemensen ten behoeve van een
empowerproject voor andere politiecollega's. Per 31 december 2018 bedraagt de donatie € 550,-.

Stichting Waardering Erkennning Politie (WEP)
Stichting Waardering Erkennning Brandweer (WEB)
Museum 'Ons Lieve heer op Solder'
Stichting Cross your Borders
De Balie
NIOD
Stichting Movies That Matter
Stichting World Police and Fire Games 2021
Het Nederlandse Rode Kruis
Overige toegekende subsidiebijdragen (< € 100.000)

Het FON Witte Anjer wordt in 2019 formeel bekrachtigd. Vooruitlopend hierop is de collecte-ontvangst in 2018 gestort in het Fonds
op Naam Witte Anjer.
Bijdrage NPL Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Bijdrage NPL Stichting Oranjehotel
Bijdrage NPL Vier vrijheden, uitbreiding Bevrijdingsmuseum Zeeland
Bijdrage Ministerie van Defensie Veteranenbegraafplaats Loenen*

VOORZIENINGEN (6)

57.492
47.500
31.250
31.250
25.000
18.750
75.000
842.725
15.104.969

484.214
287.500
125.000
125.000
125.000
141.063
300.000
200.000
114.125
981.222
12.347.519

1.325.000
150.000
-

1.425.000
500.000
1.000.000

5.717
37.966
920
14.239
41.459
19.160
11.157
16.710.587

160.108
33.692
1.697
7.960
15.000
26.303
80.942
15.598.220

VOORZIENING SUBSIDIEVERPLICHTINGEN
De subsidieverplichtingen zijn aangegaan voor een periode van maximaal drie jaar. De specificatie van deze balanspost is als volgt:
		

31-12-2018

31-12-2017

BNMO vereniging		
Nationaal Comité 4 en 5 mei		
Stichting Nationaal Monument Kamp Vught (Sobibor)		
Stichting World Police and Fire Games 2021		
		

5.000.000
2.000.000
600.000
7.600.000

6.200.000
2.000.000
7.311
800.000
9.007.311
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SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		

31-12-2018

31-12-2017

2.520.885
1.734.075
1.550.000
1.478.125
1.000.000
1.000.000
750.000
500.000
450.000
400.000
387.000
337.500
300.000
250.000
250.000
200.000
180.259
150.000
150.000
126.928
95.623
92.500
73.107

2.678.135
1.230.000
1.503.000
1.123.125
1.000.000
761.250
142.500
200.000
185.000
136.385
250.000
92.500
162.500

Toegekende subsidieverplichtingen die nog niet zijn uitgekeerd per ultimo:
BNMO-vereniging
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 - 1945
Stichting Liberation Route Europe
Nederlands Auschwitz Comite
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Airborne Museum 'Hartenstein'
Stichting Generaal Maczek Memorial
Stichting internationaal Oorlogsmuseum Nijverdal
Nationaal Monument Kamp Vught
Stichting Nederlandse Veteranendag
Gemeente Arnhem
Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats
Nationaal Oorlogs- en verzetsmuseum Overloon
Stichting Power of Freedom
Stichting IFFR
World Veterans Federation
Joods Historisch Museum
Stichting Peace de Resistance
Stichting Musea '40-'45
Oorlogsgravenstichting
Stichting Hope XXL
Omroep Gelderland

* Per 1 januari 2018 is deze bijdrage toegevoegd aan het Ted Meines Fonds
Het saldo van de kortlopende subsidieverplichtingen is afhankelijk van de voortgang en de ontvangen projectverantwoordingen.
Bij diverse organisaties is de kortlopende balansverplichting gelijk aan de subsidietoekenning voor het nieuwe jaar,
bij andere organisaties is het restant van één of diverse projecten verantwoord.
Periodiek wordt de ouderdomsanalyse van de projectadministratie besproken.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
1. De door subsidiënten te restitueren subsidie-bedragen. De omvang van deze posten is pas bekend nadat de verantwoording door de
betreffende instelling is ingediend en worden in het jaar van ontvangst of besluit tot vrijval in het resultaat van vfonds opgenomen.
2. Voor de eerste generatie BNMO-leden bestaat er vanuit het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg een zorgplicht
welke blijkt uit de statuten.
3. Op 28 november 2018 zijn investeringsverplichtingen aangegaan voor de renovatie van het dak van Lucasbolwerk 10 Utrecht ad.
€ 83.336.

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

SCHULDEN (7)

Crediteuren
Loonheffing
Pensioenfonds
Reservering vakantiegeld en loopbaanbudget
Beheerloon
Accountant
Overlopende passiva

49

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018   (in euro’s)
LASTEN

BATEN
BATEN VAN PARTICULIEREN (8)
Realisatie 2018 	 Begroting 2018
		
Donaties en giften
1.190
60.000
BNMO Fund4U
22.020
Mike Hoekendijk fonds
15.300
15.000
WEP Projectenfonds
100
Witte Anjerfonds
3.308
41.918
75.000

BATEN VAN LOTERIJORGANISATIES (9)
Nationale Postcode Loterij
NPL, extra trekking Verzetsjaar 2018 (CALL)**
BankGiro Loterij lotenactie
De Nederlandse Loterij (w.o. De Lotto)

Realisatie 2017
5.611
43.628
15.343
450
65.032

Realisatie 2018	                     Begroting 2018	 Realisatie 2017
10.000.000
3.955.014
359.831
14.314.845

9.900.000
3.000.000
320.000
13.220.000

10.000.000
500.000
3.286.482
371.225
14.157.707

** De bijdrage NPL uit de extra trekking 2016 t.b.v. het Verzetsjaar 2018 is op 30 maart 2017 ad € 500.000 ontvangen en is nagenoeg
geheel toegekend tijdens subsidieronde 2017-4 CALL ad € 478.725.
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Huur Vredesbolwerk
Opbrengst verhuur flexibele ruimten
Doorbelaste kosten 	
Vrijval voorziening BNMO

Realisatie 2018	                     Begroting 2018	 Realisatie 2017
60.000
4.413
18.691
1.200.000
1.283.104

75.000
75.000

Vanaf maart 2018 is het Vredesbolwerk in gebruik. De huurbaten van de huidige partners zijn naar tijdgelang verantwoord.

-

	                                                                                                               2018	      	             2018	                          2017
Aantal
Realisatie	                       Begroting                           	Aantal
Realisatie
Erkenning en waardering (incl. reunies)	 	
     € 50.000 en hoger
  8
4.605.409
11
4.261.895*
     Tussen € 25.000 en € 50.000
3
85.400
1
40.000
     Beneden € 25.000
116
340.815
109
371.490
127
5.031.624
4.500.000
121
4.673.385
Herinneren, herdenken en vieren	 	
     Verzetsjaar 2018
0
0
     € 50.000 en hoger
23
9.048.789
     Tussen € 25.000 en € 50.000
9
293.165
     Beneden € 25.000
31
265.868
63
9.607.822
Vrede, democratie en rechtsstaat	 	
     € 50.000 en hoger
  4
511.885
     Tussen € 25.000 en € 50.000
2
50.000
     Beneden € 25.000
14
132.875
20
694.760
Projectontwikkeling		
     Aanloopkosten Programma 75 Jaar Vrijheid		
Vrijval projecten

   
210

10.500.000

22
15
9
33
79

478.725
4.855.775
291.010
274.200
5.899.710

1.000.000

9
7
18
34

1.402.134
215.000
148.500
1.765.634

897.835
-357.641                            

0

337.008

0

-460.789

15.874.400                   16.000.000

234

12.214.948

*Exclusief subsidietoekenningen 2017 welke direct ten laste van de voorziening Stichting WEP/WEB zijn geboekt: .
totaal € 700.000

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

OVERIGE BATEN (10)

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN VOOR LASTENVERDELING
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TOELICHTING BESTEDINGEN AAN DOELSTELLINGEN (10)
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Bestemming	                                                 Besteed aan doelstellingen (10) 										
Erkenning en
Waardering
(oorlogs)getroffenen 	

Herinneren,
Herdenken
en Vieren

Vrede, 	
Democratie
en Rechtsstaat

ProjectWervingsKosten beheer en
Totaal
Begroot	 Totaal
ontwikkeling
kosten (11)
administratie(12)
2018
2018
2017
S75V					 

Lasten
Verstrekte subsidies
Af: vrijval / afboeking

Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving
Inkoop Vredesbolwerk
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119.094-

9.607.822
119.094-

694.760

897.835

-

-

-

-

-

119.452-

16.232.041
357.641-

16.000.000
-

12.675.737
460.789-

4.912.530

9.488.728

575.308

897.835

-

-

15.874.400

16.000.000

12.214.948

47.312
108.152
32.334
66.943
10.767
1.743

47.312
108.152
32.334
66.943
10.767
1.743

47.312
108.152
32.334
66.943
10.767
1.743

32.875
-

1.612.259
83.983
16.167
34.333
10.767
-

851
148.199
48.502
142.796
64.604
581

1.755.047
589.512
161.672
377.958
107.673
5.809

1.800.000
634.000
100.000
245.000
103.000
-

1.645.676
722.127
31.085
239.656
13.073
-

5.179.781

9.755.979

842.560

930.710

1.757.509

405.532

18.872.01

18.882.000

14.866.565

Toelichting lastenverdeling
De verstrekte subsidies zijn per doelstelling toegerekend, en vermeerderd met de gerealiseerde directe personeels- en.
materiële kosten.
De niet direct aan de doelstellingen toe te rekenen kosten worden toegevoegd aan Kosten Beheer en Administratie.
Deze kosten zijn gerealiseerd voor de (interne) beheersing en administratievoering en kunnen niet worden toegerekend
aan de doelstelling of wervingskosten.
De wervingskosten zijn alle kosten van activiteiten, die ten doel hebben particulieren, bedrijven, loterijorganisaties, overheden en andere organisaties te bewegen geld te geven voor een of meer van de doelstellingen. Er wordt voor de uitvoering
van de doelstelling geen eigen bijdrage verzocht van de betrokken organisaties.
De toerekening is gemaakt op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
De personeelskosten zijn op basis van een individuele beoordeling van de werkelijke urenbesteding toegerekend. Gedurende het boekjaar bedroeg het aantal werknemers 8 FTE.
De huisvestingskosten betreffen huur- en energiekosten van Oranje Nassaulaan 5 Den Bosch tot 1 maart 2018, welke zijn
toegerekend op basis van de kosten per werkplek.
Vanaf 1 maart 2018 zijn de kosten huisvesting Lucasbolwerk 10 Utrecht verantwoord op basis van de kosten per werkplek.
Onder kantoor- en algemene kosten vallen de kosten vervoermiddelen, bestuurskosten, salarisadministratie, accountantskosten, kosten CBF en brancheorganisaties en algemene kosten.
De toerekening is gemaakt op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
De kosten afschrijving zijn toegerekend op basis van het gebruik van de materiële vaste activa per doelstelling.

jaarverslag 2018

jaarverslag 2018

Totaal

5.031.624
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
VOOR LASTENVERDELING
Realisatie 2018 	 Begroting 2018
PERSONEEL (VOOR LASTENVERDELING)
Bruto loon
Sociale lasten
Pensioenpremies
Reis- en verblijfkosten
Opleidingskosten
Wervingskosten
Inhuur
Overige personeelskosten
Af: doorbelasting loonkosten Vredesbolwerk*

506.404
73.779
49.094
34.970
9.291
12.074
96.100589.512

(in euro’s)

Realisatie 2017

517.732
80.164
50.211
29.842
23.422
4.601
4.311
11.845
722.128

64.538
70.040
17.297
39.361
63.810
1.500.000
1.755.046

100.000
75.000
30.000
95.000
1.500.000
1.800.000

31.600
74.437
3.116
41.944
1.494.579
1.645.676

161.672
12.102
107.673
172.536
82.864
4.738
22.536
19.535
6.961
18.775
37.912
5.809
653.113

100.000
17.500
103.000
85.000
63.000
3.000
30.000
7.500
7.000
22.000
10.000
448.000

31.085
14.032
13.073
39.892
81.922
2.262
24.790
4.989
6.860
19.741
45.167
283.813

428.224
308.597
228.958
694
2.599.517175.1491.808.193-

475.000
250.000
225.000
115.000
200.000865.000

478.779
275.538
229.058
3.957
1.455.354
181.3492.261.337

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt in 2018 8 FTE (2017 7 FTE).

jaarverslag 2018

WERVINGSKOSTEN (VOOR LASTENVERDELING)
Kosten eigen fondsenwerving
Campagnekosten
Publieksonderzoek
Advertenties
Overige kosten communicatie
Kosten gezamenlijke acties
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KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE (VOOR LASTENVERDELING)
Huisvestingskosten*
Kosten vervoermiddelen
Afschrijvingskosten
Algemene kosten**
Bestuurskosten***
Salarisadministratie
Accountantskosten
(Fiscaal/Juridische) advieskosten****
Kosten CBF
Contributie brancheorganisaties
Overige advieskosten (w.o. bouwadviseur)*****
Inkoop Vredesbolwerk
SALDO FINANCIELE BATEN EN LASTEN (13)
Rentebaten obligaties
Dividend aandelen
Rentebaten leningen u/g
Rentebaten spaardeposito
Gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat
Kosten van beleggingen

* De salariskosten Vredesbolwerk (coördinator, receptie, directie (3 uur), controller (4 uur)) zijn doorbelast aan de huisvestingskosten.
** De algemene kosten bestaan uit porti-, telefoon-, ICT- en overige kosten. De begroting is o.a. overschreden als gevolg van de
herinvestering in ICT (realisatie 2018: € 113.000) en de ICT consequenties voor het Vredesbolwerk. De voorgenomen investering
in een nieuwe website (€ 25.000) is uitgesteld naar 2019.

LASTEN
1. Bezoldiging directie
Directeur
Dienstverband
Uren  	
Gemiddeld partime percentage
Periode
Bezoldiging (in euro's)
Jaarinkomen
Bruto loon
Vakantiegeld
Totaal jaarinkomen
SV lasten (werkgeversdeel)
Onkostenvergoeding
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Totaal bezoldiging 2018
Totaal bezoldiging 2017

M.C.G. van Hattem
bepaald
32
88,9
1/1-31/12

95.652
7.652
103.304
11.621
900
10.697
126.522
116.013

De Raad van Bestuur stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere
bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Jaarlijks vindt de evaluatie plaats.
Bij de vaststelling van het bezoldigingsbeleid en de bepaling van de beloning volgt vfonds de 'Adviesregeling
Beloning Directeuren van Goede Doelen’ voor besturen en raden van toezicht (www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen van de directeur.
Het jaarinkomen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen bleef voor directeur drs. M.C.G. van
Hattem MBA met een bedrag van € 126.522 (0,89 FTE/12 mnd) binnen het in de regeling opgenomen maximum
van € 166.430 (0,89 FTE/12 mnd) per jaar. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar hoofdstuk Communicatie en organisatie van het jaarverslag. Aan de directeur
zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Het vfonds stelt vanaf november 2016 een auto van de zaak ter beschikking aan directeur M.C.G. van Hattem.
2. Vergoeding Raad van Bestuur
Voorzitter Raad van Bestuur
Bestuurslid Raad van Bestuur
Secretaris Raad van Bestuur
Bestuurslid Raad van Bestuur (uittredend per 19 februari 2018)

15.000
7.500
7.500
938

De vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht bedroeg in 2018 per deelgenomen vergadering € 300
(voorzitter) en € 225 (bestuurslid).   Deze vergoeding voldoet aan de toegestane vrijwilligersvergoeding (max.
€ 1.500 per jaar).

jaarverslag 2018

458.000
70.000
48.000
35.000
12.000
3.000
8.000
634.000

*** De bestuurskosten zijn hoger als gevolg van hogere reis- en verblijfkosten voor de Raad van Bestuur. De voorbereiding voor het programmajaar 75 jaar Vrijheid vereiste meer bestuurlijke overleggen en besprekingen met
directie op het Vredesbolwerk.
**** Fiscaal/juridische advieskosten (€ 20.000); Betreft fiscaal advies voor BTW en VPB Vredesbolwerk, taxatiekosten en beoordeling van overeenkomsten.
***** De overige advieskosten zijn hoger dan begroot door extra advieskosten bouwadviseur en advies inrichting
Lucasbolwerk.
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GRONDSLAGEN

BEGROTING 2019 en 2018 IN VERGELIJKING MET DE DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018, 2017 en 2016
(in euro’s)
Begroting
2019

Begroting
2018

Realisatie
2018

Realisatie
2017

Realisatie
2016

- Baten van particulieren
- Baten van loterijorganisaties
- Overige baten

75.000
14.350.000
166.060

75.000
13.220.000
75.000

41.918
14.314.845
1.283.104

65.032
14.157.707
-

17.382
12.468.383
-

Som van de baten

14.591.060

13.370.000

15.639.867

14.222.739

12.485.765

BATEN

LASTEN
Besteed aan doelstellingen (voor lastenverdeling)
Subsidies
16.000.000
Personeelskosten
623.400
16.623.400
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Beheer en administratie
Huisvestingskosten
Kosten vervoermiddelen
Afschrijvingskosten
Algemene kosten
Bestuurskosten
Salarisadministratie
Accountantskosten
(Juridische) advieskosten
Kosten CBF
Contributie brancheorganisaties
Overige advieskosten
Inkoop Vredesbolwerk

Som van de lasten

15.874.400
589.512
16.463.912

12.214.948
722.128
12.937.076

9.519.746
609.589
10.129.335

100.000
355.000
2.000.000
2.455.000

100.000
200.000
1.500.000
1.800.000

64.538
190.508
1.500.000
1.755.046

31.600
119.497
1.494.579
1.645.676

7.721
152.387
1.475.063
1.635.171

238.792
16.000
122.600
85.000
81.500
4.000
30.000
5.000
7.000
14.000
10.000
7.500
621.392

100.000
17.500
103.000
85.000
63.000
3.000
30.000
7.500
7.000
22.000
10.000
448.000

161.672
12.102
107.673
172.536
82.864
4.738
22.536
19.535
6.961
18.775
37.912
5.809
653.113

31.085
14.032
13.073
39.892
81.922
2.262
24.790
4.989
6.860
19.741
45.167
283.813

31.259
4.519
12.762
44.038
59.546
1.787
24.680
3.838
6.645
21.366
14.230
224.670

19.699.792

18.882.000

18.872.071

14.866.565

11.989.176

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

5.108.732890.000

5.512.000865.000

3.232.2041.808.193-

643.8262.261.337

496.589
1.661.209

Saldo van baten en lasten

4.218.732-

4.647.000-

5.040.397-

1.617.511

2.157.798

De begroting 2019 en gerealiseerde baten en lasten van de boekjaren 2018-2016 zijn volgens de nieuwe Richtlijn RJ650 verantwoord.
Richtlijn RJ650 is met ingang van boekjaar 2017 gewijzigd.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering
van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd
op historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. De baten en
lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, tenzij anders is vermeld.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen, en verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Deze methode staat niet toe dat er een onderhoudsvoorziening wordt gevormd ter dekking van de te verwachten
onderhoudskosten. De onderhoudskosten onroerend goed
komen hierdoor in het betreffende jaar ten laste van de huisvestingskosten.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische
levensduur minus de restwaarde, en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingspijs. Vanaf
1 maart 2018 is de afschrijving berekend over de verkijgingsprijs onroerend goed, verbouwing en overige investeringen
Lucasbolwerk 10 Utrecht.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De beleggingen in obligaties en aandelen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum. Het verschil
tussen de beurswaarde en de aanschafwaarde is verantwoord
in de staat van baten en lasten. Ongerealiseerde koersresultaten worden via de resultaatbestemming onder de staat van
baten en lasten verantwoord in de herwaarderingsreserve.
Leningen u/g worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
indien nodig verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.
VORDERINGEN
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.
CONTINUÏTEITSRESERVE
De continuïteitsreserve is gevormd ter waarborging van de
continuïteit van de eigen bureau organisatie en bedraagt drie
maal de jaarlijkse kosten van de bureau organisatie, exclusief de
incidentele kosten ten behoeve van gezamenlijke lotenacties.
Het vfonds heeft met de factor 3 aangesloten aan de 3-jaars
termijn van de voorziening subsidieverplichtingen.

HERWAARDERINGSRESERVE
Via de resultaatbestemming worden ongerealiseerde koersresultaten verantwoord in de herwaarderingsreserve
BESTEMMINGSRESERVE
De bestemmingsreserve wordt aangehouden wanneer het
bestuur een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een
toekomstig, speciaal doel. De bestemmingsreserves zijn bedoeld om voorgenomen bestemmingen van subsidies waarvoor door de stichting nog geen afdwingbare verplichtingen
zijn aangegaan, tot uitdrukking te brengen in de balans.
BESTEMMINGSFONDSEN
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen,
worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze
baten in een verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de
nog niet bestede gelden verwerkt in het bestemmingsfonds.
VOORZIENINGEN
Voorzieningen voor subsidieverplichtingen worden gevormd
tegen nominale waarde voor feitelijke meerjaren verplichtingen welke op balansdatum aanwezig zijn. De voorzieningen
zijn niet in rechte afdwingbaar, doch heeft het vfonds de gerechtvaardigde verwachting gewekt bij de subsidieontvanger
dat zij haar verantwoordelijkheden zal nakomen.
BATEN VAN PARTICULIEREN
Giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.
BATEN VAN LOTERIJORGANISATIES
Ontvangen bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin
zij worden ontvangen, tenzij de bijdragen kunnen worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
De grondslag voor de hoogte van de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij (Lotto) is in
overeenkomsten vastgelegd.
BESTEDINGEN AAN DOELSTELLINGEN
Toegekende subsidiebedragen worden als last in de staat van
baten en lasten opgenomen in het jaar waarin het besluit tot
subsidietoekenning is genomen.

jaarverslag 2018
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Wervingskosten
kosten eigen fondsenwerving
Communicatiekosten
Kosten gezamenlijke acties

16.000.000
634.000
16.634.000

ALGEMEEN
De jaarrekening 2018 is opgesteld in overeenstemming met
de Richtlijn RJ 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van de Raad van de Jaarverslaggeving, zoals in mei 2016
geactualiseerd is gepubliceerd.
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Verantwoordingsverklaring Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur heeft in de vergadering van vrijdag 22 maart 2019 het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de stichting besproken en vastgesteld. Hiermee legt de Raad van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het boekjaar 2018. Dankzij investeringen in het Vredesbolwerk, ICT en control in 2018 is het vfonds klaar voor deze belangrijke jaren.
Het vfonds heeft in de jaren 2018-2020 conform beleidsplan een hoger subsidiebudget gereserveerd om extra projecten mogelijk te maken voor de herdenkingsjaren dat Nederland 75 jaar is
bevrijd door de bezetter. Het vfonds heeft voor deze drie jaren jaarlijks circa 5 miljoen begroot
om te onttrekken uit haar vermogensposities. In 2018 bedraagt het saldo baten en lasten exact 5
miljoen negatief.
De subsidies zijn in 2018 wederom mogelijk gemaakt door de drie loterijen: Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij. Zij hebben als missie het steunen van goede doelen, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. In 2018 heeft het vfonds dankzij vele nieuwe deelnemers
aan de gezamenlijke BankGiro Loterij lotenacties (geoormerkt) zelfs een recordbedrag van ruim
3,9 miljoen euro behaald. Een bedrag dat direct ingezet is voor museale projecten van de Stichting
Musea en herinneringscentra 40-45.
Gedurende 2018 heeft het vfonds in vijf subsidierondes in totaal ruim 16 miljoen euro aan subsidies toegekend aan onze drie werkvelden
Het gerealiseerde negatieve saldo over 2018 is naast de hogere subsidiebestedingen veroorzaakt
door de lage beleggingsresultaten. De beurswaarde van de portefeuilles maakten een grote afwaardering helaas noodzakelijk. Er is in 2018 opnieuw een bestemmingsfonds opgericht door de
Nederlandse Veteranendag, genaamd Witte Anjer. Deze fondsen (op naam) zijn tevens een uitvloeisel van het vastgestelde beleidsplan 2016-2020, waarbij het vfonds ernaar streeft om de derde geldstroom verder te ontwikkelen.
Wij hopen met het continueren van de investeringen in diverse vriendenacties nog meer nieuwe
mensen te enthousiasmeren voor het vfonds en haar doelstellingen. Kennis nemen van de projecten en deelnemen aan speciale acties dragen bij aan een actieve community van mensen die vrede
en vrijheid belangrijk vinden.

De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 18 april 2019 het jaarverslag en de jaarrekening
2018 van de stichting op advies van haar Auditcommissie goedgekeurd. Hiermee heeft de Raad
van Bestuur verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid in het
boekjaar 2018.

Utrecht, 22 maart 2019

Een mooie richting waarbij de diverse verbindingen binnen en buiten het Vredesbolwerk zorgen
voor  meer impact voor het vfonds.  Zo ziet de Raad van Toezicht met vertrouwen de herdenkingsjaren  75 jaar Vrijheid tegemoet in 2019 en 2020. In de komende beleidsperiode vanaf 2020 zal de
verhouding tussen de werkvelden nader worden beschouwd.

In aanvulling op het gevoerde beleid en verantwoording wil de Raad van Toezicht in deze verantwoordingsverklaring een aantal ontwikkelingen benoemen die de context van het vfonds beïnvloeden.
Met het nieuwe ICT-systeem heeft vfonds in 2018 een stap gezet in haar ICT-professionalisering.
In 2019 kan dit verder worden uitgebouwd naar een realtime community en web systeem met al
onze stakeholders. Het Vredesbolwerk is na de verbouwing in 2018 toe aan verdere exploitatie voor
en door onze partners uit onze werkvelden. De Raad van Toezicht ziet een verdere bloei in 2019
graag tot stand komen.
Zoals ook in beleidsplan 2016-2020 is beschreven, blijven de ontwikkelingen op het gebied van de
loterijwetgeving, de toekomst van het loterijstelsel met afdracht voor goede doelen en het maatschappelijk draagvlak voor goede doelen erg relevant. In het wetgevingsproces zijn in 2018 mede
door de kabinetsformatie onderhandelingen geen grote stappen gezet, maar de Raad van Toezicht
steunt het bestuur tot meer aanzetten op aanvullende opbrengsten zoals de gezamenlijke BankGiro Loterij lotenacties en fondsen op naam. Die opbrengsten zijn essentieel voor het maatschappelijke vertrouwen in goede doelen en het vfonds in het bijzonder.
Tot slot merkt de Raad van Toezicht op dat er veel samenwerkingen en voorbereidingen gaande
zijn op bestuurlijk niveau om het programma 75 jaar Vrijheid te laten plaatsvinden. Dit vergt veel
werk van onze organisatie, maar levert mooie verbindingen en samenwerkingen op. De Raad van
Toezicht kijkt uit naar de verdere uitwerking van de projectplannen voor deze historische bevrijdingsjaren in 2019 en 2020.

Utrecht, 18 april 2019
Mr. R.S. Croll	                      Vice-admiraal b.d. M.J.M. Borsboom                       A.J.M. Heerts
Voorzitter	                      Bestuurslid	                                                            Secretaris

De Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Lotto ondersteunen het vfonds.

De Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Lotto ondersteunen het vfonds.
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