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Voorwoord
Fijn dat u belangstelling heeft voor het vfonds, het nationaal fonds voor vrede, vrijheid
en veteranenzorg. In de hierna volgende pagina´s laten wij u graag kennis maken met
ons werk: wat we zelf doen, wat anderen doen met onze steun – en ook: waaróm we
dat doen. Als vrede en vrijheid belangrijk voor u zijn – en voor wie zijn ze dat niet? –
leest u dan vooral verder!
In het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt en we zijn trots op wat we hebben
bereikt. Het was een intensief jaar; we waren volop bezig met de voorbereidingen
voor de viering van 75 jaar vrijheid. Bovendien organiseerden we samen met anderen,
verbonden in het Platform WOII, het Jaar van Verzet. In heel Nederland waren tentoonstellingen te zien, concerten te beluisteren en manifestaties te beleven. Op de
pagina´s hierna geven we u een overzicht. Als u er álles van wilt weten kunt ook ons
uitgebreide jaarverslag lezen. Kijk dan op www.vfonds.nl/downloads.
Welkom bij het vfonds!
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Waarom een vfonds?
We leven in Nederland in vrede in een vrij en democratisch land. Maar dat spreekt niet
vanzelf. De veteranen die in andere delen van de wereld hebben gestreden voor vrede
en veiligheid weten daar alles van. Daarom is er het vfonds dat zich inzet voor de belangen van de veteranen én voor behoud van vrede, democratie en de internationale
rechtsorde.
Het vfonds zet zich in voor erkenning voor en waardering van veteranen en andere
geüniformeerden, zoals politie en brandweer. We steunen initiatieven die zich richten
op het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies en op het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de
vrijheid.
Met als doel de instandhouding van vrede, democratie en rechtsstaat en het stimuleren van de internationale rechtsorde.
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Het vfonds in 2018

Bekendheid van de
eigen organisatie

Inspiratie

Het afgelopen jaar stond voor alle organisaties die betrokken zijn bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in het teken van Verzet.
Het was voor het eerst dat al die organisaties de krachten
hadden gebundeld: door de steun van het ministerie
van VWS en het vfonds kon dit Platform WO2 meteen
goed van start.

tweedewereldoorlog.nl
social media

video's
webbanners
andere websites
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NEDERLAND

1940 - 1945

Samen
doen!

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

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

Het was ook voor het eerst dat we een gezamenlijk
thema hadden gekozen. In het Jaar van Verzet zijn met
steun van het vfonds in heel Nederland prachtige initiatieven ontplooid. De nadruk lag op de aandacht voor
regionaal en lokaal verzet. Voor veel mensen was het
voor het eerst dat zij kennis namen van wat zich bij
hen in de buurt tijdens de bezetting had afgespeeld.
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Erkenning en waardering
Bij ons werkterrein ´erkenning voor en waardering van
veteranen en andere geüniformeerden´ hoort voor
het vfonds al sinds jaar en dag de ondersteuning van
reunies. Hierna kunt u lezen welke ex-militairen en
ex-politiemensen dankzij onze steun een geweldige
reunie konden meemaken. Op deze pagina zetten we
de schijnwerper op één ervan: de reunie van het Veteranen Search Team.
De Stichting Veteranen Search Team (ruim 800 getrainde vrijwilligers!) is opgericht om deel te nemen
aan zoekacties naar een vermist persoon of vermiste
goederen. Ze doen dat in opdracht of op verzoek van
de politie. De eerste zoekactie waarbij zij hun steun
verleenden was de zoekactie naar Anne Faber.

Door hun jarenlange ervaring hebben de teamleden
(vooral oud-militairen) een andere kijk op het terrein.
Sommige teamleden zijn tijdens uitvoering van vredesmissies in het verleden beschadigd geraakt. Deelname aan een inzet met de stichting geeft hen kracht
en kameraadschap – en dat bevordert hun herstel.
Dankzij steun van het vfonds heeft het team het eerste jaar van haar bestaan feestelijk kunnen vieren.
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Ver. Veteranen Regiment
Reünie 19-05-2017 VVRvH ISAF
€ 680
Ver. Veteranen Regiment
Reünie 17-05-2017 Knil VVRvH
€ 1.760
OVW veluwebataljon 1-8 R.I.
Reünie Veluwebataljon
12-04-2018
€ 780
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.”
Stg. Ouwestomp
Reünie 23-12-2017
€ 425
Johan Willem Friso Ver.
Reünie 9-12-2017 JWF BG-5
€ 1.800
Ver. van Veteranen Garde
Reünie 11-01-2018 VVVGFPI
€ 2.325

ma 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”.

Vice-admiraal
b.d. Matthieu
AVOM Zeeland
Reünie 24-08-2018
M.J. Borsboom
is van 1978 tot en
€ 1.060
met 2015 werkzaam geweest bij de
COM marine.
afd. Zuid-Holland
Koninklijke
Na zijn uitzenReünie en nazorgcommissie 2-6
Reünie 28-07-2018
Reünie 26-05-2018
ding naar
Afghanistan was hij bijna
€ 975
Tijgerbrigade
vijf
jaar
commandant
der Zeestrijd€ 2.225
VOMI
Friesland
“Bij uitstek de kans om niet alleen mede-veterakrachten.
Hij sloot zijn loopbaan af
Reünie VOMI Friesland 6-4-2018
nen te ontmoeten, en te herdenken, maar ook in
€
1.350
als
Directeur
Defensie Materieel
gesprek te komen met jongere begeleiders en geBedankt voor de fijne middag waarvan Vomi Friesïnteresseerden onder het genot van hapje, drankje,
Organisatie
Sinds
19 februari
land in(DMO).
de nadagen,
nog eens
op de kaart is gezet
loterijen en amusement. Ik kijk al uit naar weer
met
dank
aan
het
vfonds.
2018
is
Borsboom
lid
van
de
Raad
zo’n geweldige reünie in het volgende jaar!
van Bestuur van het vfonds. VoorVer. Regiment Huzaren Prins van Oranje
dienReünie
was 2-06-2018
hij al vier jaar lid van
€ 1.500
de Raad
van Toezicht.
Viering van het 350 jarig bestaan van (de voorloper
AVOM Nijmegen
Reünie 8-10-2018 AVOM Nijmegen
€ 1.750

van) ons Regiment met een Dodenappèl voor alle
gesneuvelden van ons regiment en aansluitend
“Heteenkomt
misschien
zo
gezellig
samenzijn. niet
Oud-dienstplichtige:
“Te
dat we
elkaar
vaakgekvoor
dat
eenweer
lidhebben
van degevonden via deze
reünie”!

Reüniecommissie 928e afd. Lic
Reünie 5-10-2018 Lua Nieuw Guinea 928
€ 1.125
COM Eindhoven
Reünie 13-04-2018
€ 975
VOMI Zuid-Holland
Reünie 20-09-2018
€ 825
COM Arnhem
Reünie 19-05-2018
€ 550
VOMI Binnenland
Reünie 15-5-2018 VOMI Noord Brabant Oost
€ 1.875
VOPET
Reünie 12-05-2018 VOPET
€ 1.050
Onze dag bestond uit een ontvangst, een korte
Algemene ledenvergadering met partnerprogram-

Bond van Wapenbroeders
Reünies Wapenbroeders 2018
€ 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!!

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

Raad van Toezicht een overstap
maakt
deOud
Raad
van BeCOMnaar
(Contact
Mariniers)
Reünie
9-06-2018
stuur, maar voorzitter Job Cohen
€ 7.000
had het mij met enige nadruk
VOMI Binnenland
gevraagd.
En ja, mijn hart ligt bij
Reünie 24-10-2018 VOMI Utrecht ‘t Gooi
de veteranen,
dus als ik me er dan
€ 450
nog meer voor kan inzet-ten, dan
Binnenland
zeg ikVOMI
geen
nee.
Reünie 11-4-2018 VOMI Veluwe
Als bestuurslid
zit je natuurlijk
€ 450
veel ´dichter op het werk´. Dat
Land. Ver. Veteranen Geneeskundige Diensten
gaf voor
de doorslag
omNoord
op
Reüniemij
15-09-2018
LVVGKD afd.
€ 1.300

Ver. VRG
Reünie 8-5-2018
€ 5.750

Ver. Veteranen Bevoorradings en transporttroepen
Reünie 29-03-2018 Indië, Korea en Nieuw-Guinea
veteranen VVRBT
€ 1.300
Stg. Limburgse Veteranendag
Reünie Limburgse Veteranendag 23-06-2018
€ 8.750
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.
VOMI Limburg
Reünie 11-9-2018
€ 550
Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht
Reünie 24-03-2018
€ 1.925
COM Rotterdam
Reünie 30-11-2017
€ 450

Stg. Zeeuwse Veteranen Dag
Reünie Zeeuwse Veteranendag 9-06-2018
€ 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”.
Eerste Hulpverbandplaats 7 December C Divisie
Reünie 25-04-2018 Eerste Hupva
€ 3.250
Ver. BL-BK
Reünie 25-04-2018 Ver. Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
€ 950
“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.”
Ver. Veteranen Grenadiers
Reünie 7-7-2018 Veteranen Ver. Grenadiers en
Jagers
€ 11.750

Stg. Veteranen RI 5-5
Reünie 16-03-2018
€ 625
Ver. Veteranen Korps Commandotroepen
Reünie 23-6-2018
€ 2.000
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”.

VOKS
Reünie 17-4-2018
€ 1.550
Ver. Veteranen Regiment van Heutsz
Reünie 20-4-2018
€ 2.000
Koninklijke Luchtmacht Veteranen Nederlands
Nw Guinea
Reünie 19-04-2018
€ 3.700
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.
Ver. Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene (VVVGFPI)
Reünie 18-05-2018
€ 10.675

Ondersteunde Reünies

AVOM (Alg. Ver. Oud-Marinepersoneel)
Reünie 19-09-2018 AVOM NL
€ 5.250
Reünie Geschutkonstabels
Reünie 24-10-2018
€ 790
De Laarbeekse Veteranen
Reünie 10-11-2018
€ 875
Veteranen Ver. Regiment Limburgse Jagers
Reünie 31-5-2018
€ 3.050
Post Actieve MarineVereniging
Reünie 21-09-2018
€ 950
Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie 19-05-2018 UNIFIL
€ 300
Stg. Oud Mariniers
Reünie 17-10-2018
€ 1.100
Land. Ver. Veteranen Geneeskundige Diensten
Reünie Geneeskundige diensten 3-06-2018
€ 950
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.
“De mooiste dag van het jaar” gevolgd door “Tot
volgend jaar” aldus de oudst aanwezige veteraan.
Ver. Veteranen KCT
Reünie 30-08-2018
€ 2.000
AVOM Salland
Reünie 14-08-2018 AVOM Oost Nederland
€ 700
401.Bat. Inf. 6RSPB
Reünie 29-8-2018 6RSPB
€ 600
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Reüniecommissie 17e Infanterie Bataljon Chasse N.N.G.
Reünie 12-10-2018
€ 3.250

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

Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie UNIFIL 29-9-2018
€ 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”.

Reüniecommissie 3-9 R.I.
Reünie 23-05-2018
€ 375
SHBSS
Reünie 25-08-2018
€ 5.000
Artillerie Veteranen Associatie
Reünie 8-09-2018
€ 5.800
COM MP Ver. Mariniers
Reünie 17-10-2018
€ 595

Stg. Vrienden vd Traditiekamer
Marineluchtvaartdienst
Reünie 24-10-2018
€ 900
Stg. Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers (SHGS)
Reünie 13-10-2019
€ 6.250
Vice-admiraal
b.d. Matthieu
Een herdenking van alle gesneuvelde Stoottroepers sinds
Wereldoorlog
M.J. Borsboom
is de
van2e1978
tot en georganiseerd
door de Stichting, het Regiment Stoottroepen
met 2015enwerkzaam
geweest
bijWaal
de met een inde gemeente West
Maas en
ternationaal
karakter
dooruitzende aanwezigheid van
Koninklijke
marine.
Na zijn
(militaire) vertegenwoordigers van diverse amding naar
Afghanistan
was hij bijna
bassades.
Naast de belangeloze
inzet van diverse
uit deder
bevolking,
de basisschool De
vijf jaargroeperingen
commandant
ZeestrijdWijzer, de scoutinggroep Don Bosco, de Harmokrachten.
sloot
zijnIII,loopbaan
af en stijlnie Hij
Koning
Willem
trekt deze mooie
volle herdenking
jaarlijks
meer de belangstelling
als Directeur
Defensie
Materieel
bij de plaatselijke bevolking.

Organisatie (DMO). Sinds 19 februari

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
Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie 3-11-2018 UNIFIL DIC-1
€ 1.000

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

Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie 22-9-2018 UNIFIL Post 7-11 en 7-13
€ 455

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

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

COM Noord Brabant
Reünie 27-10-2018
€ 3.125

Stg. Oranjehotel
Reünie 6-10-2018
€ 2.500

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

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

Stg. Japanse Vrouwenkampen
Reünie 26-8-2018
€ 5.000

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

COM Utrecht
Reünie 17-11-2018
€ 550

COM Noord
Reünie COM Noord 8-12-2018
€ 1.225
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”

Reünie 15-09-2018
€ 615

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

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

Stg. Weerzien met Libanon
Reünie 15-12-2018
€ 2.050
COM Zeeland
Reünie 9-11-2018 Com Zeeland
€ 770
Ver. Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene (VVVGFPI)
Reünie 24-11-2018
€ 850

VOMI Noord Brabant West
Reünie 14-12-2018
€ 875
Reüniecommissie Wisselmeren-Ned. Nw Guinea
Reünie 6-4-2019
€ 1.475

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

“Het komt misschien niet zo vaak
voor dat een lid van de Raad van
Nederlandse
UNIFIL Vereniging
Toezicht
een overstap
maakt naar
Reünie 8-9-2018 Unifil
de Raad
€ 675 van Bestuur, maar voor-

Reünie 22-12-2018
€ 3.000

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

BOSS, kring 14
Reünie
€ 550

2018 is Borsboom lid van de Raad
Stg. OVW-ers Engeland-Schotland 1940-1962
van Bestuur
van het vfonds. VoorReünie 25-10-2018
dien was
€ 1.650hij al vier jaar lid van
de Raad
van Toezicht.
Ver. Jonge Veteranen

Stg. Regiment Verbindingstroepen

Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie 20-10-2018 Unifil Post 7-8
€ 425
Nederlandse UNIFIL Vereniging
Reünie 17-11-2018 staf wacht peloton 7 16
€ 150
Stg. Veteranen search team
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 Overijssel
Reünie 19-12-2018
€ 475

Ver. Veteranen Reg. Bevoorradings- en Transporttroepen
Reünie 17-11-2018
€ 1.300
VOMI Noord-Holland
Reünie 28-11-2018
€ 610
AVOM Zuid Holland
Reünie 22-11-2018
€ 1.050
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

Ver. Ex-Schrijvers & LDA personeel
Reünie 10-5-2019
€ 1.050
Reunie Comm Dutchbatt A-cie 79-2
Reünie 16-2-2019
€ 1.750
COM Limburg
Reünie 24-11-2018
€ 1.500
COM Gelderland
Reünie 1-12-2018
€ 3.435

Ondersteunde Reünies

Reünie Organisatie Comité Fakfak
Reünie 24-10-2018
€ 1.525
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Erkenning en waardering
Als voorbeeld van de erkenning voor en waardering
van veteranen en andere geüniformeerden laten we u
hierna zien welke projecten we in dat kader allemaal
steunen. Hier lichten we er één uit: de Blauwe Parel.
De Blauwe Parel is een initiatief van Mike Hoekendijk,
jurist, voormalig politieman en schrijver van de Zakboeken Politie. Mike zet zich al jaren in voor het versterken
van de kennis over strafrecht bij zijn ex-collega’s. Drie
jaar geleden stelde hij een juridische vakprijs in en hij
noemde hem De Blauwe Parel. De prijs is bedoeld voor
de ‘blauwe’ collega’s op straat: agenten, hoofdagenten,
brigadiers. De prijs is voor die man of vrouw die het
best op de hoogte is van de meest voorkomende misdrijven en overtredingen en van welke bevoegdheden
de politie heeft om daartegen op te treden.

Op 30 november gingen tien politieagenten uit het
hele land in een kennisquiz met elkaar de strijd aan.
De kandidaten waren door hun eigen collega’s voorgedragen en deze fungeerden als supporters en publiek.
Uiteindelijk werd Ben Visser uit Hoorn de winnaar van
de Blauwe Parel 2018.
Door de steun van het Mike Hoekendijk Fonds, dat in
samenwerking met het vfonds is opgericht, kan deze
vakprijs ook in de toekomst blijven bestaan.
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Ver. Veteranen Platform
Projectsubsidie nuldelijnsondersteuning 2018
€ 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. Nederlandse Veteranendag
Witte anjer en educatieve projecten 2018
€ 300.000

Stg. Veteranenradio.nl
Oprichting Veteranenradio.nl
€ 25.000

De Witte Anjer wordt gedragen als teken van
De Invictus Games komt in 2020 naar Nederwaardering voor alle Nederlandse veteranen. De
land. Het is een internationaal sportevenement
Witte Anjerprijs is in 2018 uitgereikt aan Herman
voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De
Pestman. In 5 jaar heeft hij al 35 hulphonden geInvictus Games gebruikt de kracht van sport om
traind tot buddy voor militairen met een postherstel te stimuleren, revalidatie te ondersteutraumatische stress stoornis. “Hij mag dan
zelf
nen en b.d.
brederMatthieu
begrip en respect te genereren
Vice-admiraal
geen veteraan zijn, hij heeft wel het leven van
voor hen die hun land dienen of gediend hebben.
M.J.
Borsboom
is
van
1978 tot
en 19 landen conoud-militairen verbeterd”, zei juryvoorzitter Jaap
In 2020 zullen deelnemers
vanuit
Rost Onnes.
curreren
in
9
verschillende
sporten.
met 2015 werkzaam geweest bij de

Bond van Wapenbroeders
Projectsubsidie Wapenbroeders 2018
€ 9.100
Stg. Nationale Taptoe
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

The English Theatre
Shakespeare unexpected 2018, Cry Havoc
€ 2.500
World Veterans Federation
WVF congres 16-18 februari 2019
€ 12.000

Koninklijke
marine. Na zijn uitStg. Veteraneninstituut
International
Conference onwas
Dutch Veteran
zending
naar Afghanistan
Health Care
hij bijna
vijf
jaar
commandant
€ 25.000
der Zeestrijdkrachten. Hij sloot
zijn BNMO-Vereniging
loopbaan af als Directeur
BNMO projectsubsidie 2019
Defensie
Materieel Organisatie
€ 2.521.150
(DMO). Sinds 19 februari 2018 is
Ver. Veteranen Platform
Borsboom
lid vanVeteranen
de RaadPlatform
van 2018
Projectsubsidie
Bestuur€ 18.000
van het vfonds. Voordien
was hij al vier jaar lid van
Stg. Corpsmuseum & Archieven Utrechtsch
de Raad
van Toezicht.
Studenten
Corps
Utrechtsche Studenten 1940-1945:
studentenleven tijdens de oorlog in beeld
komt
misschien niet zo vaak
€ 10.000

“Het
voor dat een lid van de Raad van
Stg. Nationaal Indië-monument
Toezicht
eenIndië
overstap
maakt
Nationale
Herdenking
Roermond 2018
15.000
naar€ de
Raad van Bestuur, maar
Wij hebben
jaarhad
het scholenproject.
Een
voorzitter
Job ieder
Cohen
het mij
van de scholen wordt uitgekozen om ook de hermetdenking
enige nadruk
gevraagd.
En
te ondersteunen.
De kinderen
leggen
samen met vertegenwoordigers van allerlei orja, mijn
hart
ligt
bij
de
veteranen,
ganisaties kransen.
dus Bijzonderheid
als ik me erdit
dan
nog
jaar:
De meer
NPO had tijdens de
de herdenking
(“Moslims
voorweek
kanvan
inzet-ten,
dan een
zegproject
ik
zoals wij”). De deelnemende jongeren hebben
geenook
nee.
de herdenking bezocht.
“Iedere keer blijkt
weer, dat er Indië veteraAls bestuurslid
zitook
je natuurlijk
nen zijn die voor de eerste keer de herdenking
veelbezoeken.”
´dichter op het werk´. Dat
Stg. Genootschap Engelandvaarders
Activiteiten Engelandvaarders 2018
€ 5.800

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. Genootschap Engelandvaarders
Laatste uitgave van De Schakel
€ 2.700
World Veterans Federation
Global Veteran Peace training initiative (2)
€ 168.259

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.
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.

Welcome Again Veterans
Ontvangst WOII Canadese Veteranen
€ 2.900

Stg. Nederlandse Veteranendag
Witte anjer en educatie
€ 366.000
Stg. Veteranenkunst
Na de missie: De kunst van het verwerken
€ 6.800
Stg. Waardering Erkenning Politie (WEP)
Blauwe Parel 2018
€ 14.000
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Stg. Internationale Vierdaagse
Partnership Nijmeegse
Vierdaagse 2018
€ 100.000
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Herinneren, herdenken
en vieren
Het vfonds steunt initiatieven die zich richten op het
herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers
van conflicten en het vieren van de vrijheid. Op de pagina´s hierna laten we zien welke initiatieven op het
gebied van herdenkingen vorig jaar werkelijkheid werden dankzij onze steun. Op deze pagina willen we er
letterlijk één uitlichten: de theatrale audiotour LICHT!
op het Sovjet Ereveld in Leusden.
“De spannende setting maakt dat al je zintuigen gespannen zijn en doordat je de verhalen hoort op de
koptelefoon komt het nog harder binnen.” Dat was de
reactie van een leerling die afgelopen jaar deze audiotour bezocht. De verteller in de koptelefoon begeleidt
de bezoekers over het ereveld, maar geeft hen ook opdrachten: nu vooruit, nu naar links…

De tour begint na zonsondergang, zodat het, zo midden in het bos, doodstil is en donker. Als je de opdrachten van de verteller volgt, zie je hoe lampen,
videoschermen en fakkels letterlijk licht werpen op
de persoonlijke geschiedenis van vier van de 865 Sovjet-soldaten die hier begraven liggen.
Voor ons als vfonds is dit één van de meest indrukwekkende projecten die we vorig jaar hebben gesteund.
Het was vooral mooi dat scholieren van de Amersfoortse scholengemeenschap ’t Atrium een rol in het
stuk speelden.
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Stg. Kist
Educatief film en interviewproject ‘75 jaar vrij in
Castricum’
€ 6.000

Stg. Liberation Route Europe
Freedom Ride Fietsen in Vrijheid 2018
€ 25.000

NM Kamp Vught
Tentoonstelling verzet in NM Kamp Vught
€ 10.000

Vice-admiraal
b.d.
MatOorlogsgravenstichting
thieu
Pelgrimsreizen OGS 2018
€ 32.450
M.J.
BorsStg. Al Amal de Hoop
Samen Herdenken en samen Vrijheid vieren 2018
boom
€ 4.935
is van
Vereniging het Museum
1978 Frysk Fanfare Orkest
Expositie ‘Maler, komm’ ‘raus’
Titus Words
Take Winggeweest
tot en met
2015 Will
werkzaam
€ 10.000
€ 4.500
De joodse in Sobibor vermoorde Winterswijkse
bij de Koninklijke marine. Na zijn
Vertolking van het gedachtengoed van Titus
kunstenaar Max van Dam is meer gaan leven in
naardoor
Afghanistan
wasmiddels een
Brandsma
de gemeenschap,
de Achterhoek en daarbuiten. Dat blijkt o.a. uit uitzending
het
concert,
herdenking
en evenement. “Wat heeft
groeiend aantal aanvragen voor rondleidingen,
hij bijna
vijf jaar
commandant
de sfeer van dit concert me weten te raken, en
maar ook uit het feit dat er voorjaar 2019 een jonHij sloot
wat heeft het veel mensen
bij elkaar gebracht
gerenfilm over Max van Dam wordt gemaakt. der Zeestrijdkrachten.
om aandacht te besteden aan een beladen
zijn loopbaan
af
als
Directeur
maatschappelijk thema.”
Defensie Materieel Organisatie
(DMO).
Sinds 19 februari 2018 is
Stg. Sobibor
Docentenprogramma Verdiepingsreis kampen AkBorsboom
lid van de Raad van
tion Reinhard
€ 675 van het vfonds. Voordien
Bestuur
was hij al vier jaar lid van
Stg. Nationaal Comité 4 en 5 mei
de Raad
van Toezicht.
Verzetskrant
Stg. Nederlands Dachau Comite
Dachaureis 2018
€ 3.875

Stg. Nederlands Dachau Comite
Dachaulezing 2018 in het licht van Bib van Lanschot
€ 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
Stg. Nationale Kinderherdenking
Nationale Kinderherdenking in Madurodam
2018
€ 50.000
Struikelstenen Assen
Stenen voor Verzet
€ 1.500
Punto Arte
Project Ludmilla
€ 20.000

€ 36.300

Stg. Sobibor
Herdenkingsreis Sobibor 2018
€ 2.000

Stg. Hollandse Schouwburg
Proefopstelling Het onvoorstelbare verbeeld
€ 7.311

Stg. Atlas Feijenoord
Samen Herdenking in Kappelle 2018
€ 2.150

Gemeente Arnhem
Bridge to Liberation Experience 2018
€ 150.000

Stg. Kornwerderzand
Herinrichting Kazemattenmuseum fase 2
€ 150.000

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

“HetGemeente
komt misschien
Arnhem/Stg.niet
Bridgezo
to vaak
Liberation
Bridge
to
Liberation
Experience
voor dat een lid van de Raad2019
van
€ 300.000
Toezicht een overstap maakt naar
Stg. 2020
de Raad
van Bestuur, maar voorEen graf voor J.G. Kavanagh
€ 30.000

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

Stg. OTO
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)
Stg. Internationaal Oorlogs Museum
MemoryMuseum Overijssels centrum voor
educatie en debat
€ 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.”

Stg. Laudio
Licht
€ 32.500
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.

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.”

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

Stg. Tg Goed Gezelschap
SENANG
€ 20.000

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. Eerbetoon Netherlands American Cemetery
and Memorial
Liberation Concert Margraten 2018
€ 18.750
Stg. Folkingestraat Synagoge
Museale inrichting Synagoge Folkingestraat
Groningen
€ 20.000
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BCV Polonia-Breda
Feestelijke bijeenkomst na herdenking Breda
€ 1.500
Stg. vriendenkring Mauthausen
Conferentie CIM
€ 15.000

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.”
Centraal Joods Overleg Externe Belangen
Nationale Kristallnachtherdenking 2018
€ 2.132
Oorlogsgravenstichting
Pelgrimsreis Thailand 2018
€ 10.640
Stg. HB Inspirations
Westfriese HELDEN 1940-45
€ 4.500

Stg. Oranjehotel
Digitale ontsluiting “Vervolgingsroute”
€ 60.000
Stg. Nationaal Comité 4 en 5 mei
Jaar van Verzet - afsluiting en continuering
€ 55.000

Vice-admiraal b.d. Matthieu
Stg. Nationaal Monument Kamp Amersfoort
M.J.Fase
Borsboom
is van
1978Amersfoort
tot en
1 vernieuwing
NM Kamp
€
1.000.000
met 2015 werkzaam geweest bij
de Koninklijke
marine. Na zijn
Oorlogsgravenstichting
Pelgrimsreizen
uitzending
naar2019
Afghanistan
€ 48.415
was hij bijna vijf jaar commandantVerzetsmuseum
der Zeestrijdkrachten.
Hij
Amsterdam
Modeaf
op als
de bon
slootTentoonstelling
zijn loopbaan
Direc€ 20.000
teur Defensie Materieel OrgaStg. Kunsthal Rotterdam
nisatie
(DMO). Sinds 19 februari
75 jaar vrijheid in de Kunsthal
25.000
2018€ is
Borsboom lid van de Raad
van de
originele
eerste Amerikaanvan Presentatie
Bestuur van
het
vfonds.
se D-Day vlag in de Kunsthal in Rotterdam. De
Voordien
was hij
al vier
jaar lid van
48-sterren
tellende
Amerikaanse
vlag wapperde van
op het
Amerikaanse marineschip LCC 60. Dit
de Raad
Toezicht.

schip leidde op 6 juni 1944 de invasievloot en
slaagde er als eerste in de Normandische kust te
bereiken. Defensie ondersteunt de verplaatsing
“Het komt
misschien niet zo vaak
van de vlag van het Nationaal Militair Museum
in Soesterberg
naar
Kunsthal
voor dat
een lid van
dedeRaad
vanRotterdam en
Stg. vriendenkring van oud-Natzweilers
onderstreept hiermee haar dankbaarheid voor
Herdenkingsreis van 6 t/m 10 september 2018
Toezicht
een
overstap
maakt
de offers die zijn gebracht voor naar
onze vrijheid.
€ 750

de Raad van Bestuur, maar voor-

Stg. Internationaal Oorlogs Museum
MemoryMuseum Overijssels centrum voor
educatie en debat
€ 500.000
Stg. Liberation Route Europe
Projectsubsidie Stg. Liberation Route 2019
€ 500.000
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Stg. Liberation Route Europe
Strategische communicatie 75 jaar Vrijheid &
Europe Remembers
€ 500.000
Stg. Liberation Route Europe
Europe Remembers 2019
€ 491.747
Bond van oud-Stoottroepers en Stoottroeper BOSS
Projectsubsidie 2019 BOSS
€ 10.000
Stg. Museum Engelandvaarders
Scholenproject rond vrijheid
€ 5.000
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
Gemeente Ede
Airborne Luchtlandingen en herdenking
€ 15.000

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

Stg. Nationaal Comité 4 en 5 mei
Bevrijdingsfestivals en Adopteer een monument
€ 1.000.000

Stg. Generaal Maczek Memorial
Realisatie Generaal Maczek Memorial Breda
€ 500.000

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. Atlantikwall Museum Scheveningen
SAMS Experience
€ 50.000
NIOD instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Programmaplan Netwerk Oorlogsbronnen 2018
€ 75.000
Stg. Peace de Resistance
Liberty Concert
€ 1.329.582
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Vrede, democratie en
internationale rechtsorde
Het vfonds zet zich in voor de instandhouding van vrede, democratie en rechtsstaat en het stimuleren van
de internationale rechtsorde. Dat doen we op heel veel
verschillende manieren – zie daarvoor de volgende pagina´s. Eén project wist ons dit jaar in het bijzonder te
ontroeren: #Vteam2018. Want #Vteam is een project
van jongeren – en zij zijn toch de toekomstige hoeders
van vrede, veiligheid en democratie.
Het #Vteam is een initiatief van Tako Rietveld, de eerste
´Kindercorrespondent´ ter wereld. Het #Vteam bestaat
uit kinderen en jongeren die van zich laten horen en
die volwassenen vertellen hoe ze de wereld een beetje
mooier kunnen maken. In de woorden van Loujein (12):
“Zodat volwassenen zien wat wij kinderen allemaal
kunnen”.

Het #Vteam was in 2018 o.a. te zien bij de Nationale
Kinderherdenking in Madurodam, bij het Airborneweekend in Arnhem en liep mee met de Nijmeegse
Vierdaagse: kinderen met verschillende achtergronden, huidskleuren en afkomst. Kinderen uit heel de
wereld. Kinderen met of zonder handicap. Ze liepen
vier dagen 30 kilometer per dag en maakten onderweg zelf reportages en vlogs. Als ambassadeurs voor
vriendschap, vrede en vrijheid. En Ilja (12) zei na afloop:
´Dit was de mooiste week van m’n leven.’
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Stg. En....Actie
Unicef Kinderrechtenfestival 2018
€ 15.000

Stg. tot beheer Huis Doorn
Conferentie: 100 jaar vrede organiseren 19182018
€ 10.000
Deze vredesconferentie gaat in op hoe het einde
van de Eerste Wereldoorlog effect had op latere
oorlogen, conflicten en vredes.

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

Stg. War Requiem Bridge to the Future
Conferentie Bridge to the Future 2018 en Be
Aware
€ 25.000
Stg. Critical Mass
Met andere ogen
€ 15.000
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.

Vi-

Stg. Vredeseducatie
Educatieve Escape Room Fort Lunet 1 Utrecht
€ 10.000
Stg. Kat op het Spek
Theatervoorstelling Vogel 2018
€ 25.000
Ik denk dat de lengte van het applaus na afloop
van de voorstelling wel genoeg heeft gezegd.
Stg. Ketel
Project Finding Shiffra
€ 7.500
Stg. Utrecht University
De UUMUN Academy 2018
€ 2.500
Stg. Geuzenpenning
Uitreiking Geuzenpenning 2018
€ 15.000

Stg. Gasthuis Frascati
ce-adTheatervoorstelling
Dark Numbers
miraal
€ 18.000
De in Bosnië geboren theaterregisseur b.d.
Tea
Tupajić nodigt vier veteranen van de NederlandMatse vredesmissie Dutchbat-III uit als medemaker
thieu
en performer. “Een intieme theatervoorstelling
Tilburg Law School Department of Public Law
die tot doel heeft empathie toe te voegen aan
M.J. Borsboom
is van 1978 tot en
Projectsubsidie leerstoel Democratische rechtsde rauwe kant van de geschiedenis, waarin solstaat
2018
daten, een kunstenaar en het publiek elkaar ontmet 2015
werkzaam
geweest bij de
€ 60.135
moeten”.
Stg. Europees Jeugd Parlement
88e Editie Europees Jeugdparlement te
Rotterdam
€ 10.000

Koninklijke marine. Na zijn uitzenStg. Gooische
Scholenfederatie
ding naar
Afghanistan
was hij bijna
Educatief project ‘Ons historisch besef’
vijf jaar
commandant
der
Zeestrijd€ 1.125
krachten. Hij sloot zijn loopbaan
Stg. Airborne International Youth conference Youcee
af als
Directeur Defensie MateInternationale Jongerenconferentie Youcee
10.000
rieel€Organisatie
(DMO). Sinds
19 februari 2018 is Borsboom lid
The Youth News Foundation
van Activiteiten
de Raad van
Bestuur
#vteam
2018 van het
€ 66.750
vfonds.
Voordien was hij al vier
Het #Vteam is uitgegroeid tot een van de bekendjaarste
lidwandelgroepen
van
van de Nijmeegse Vierdaagse.
Het #Vteam met kinderen van 11 tot 16 jaar, zorgt
de Raad
van
Toezicht.
voor betrokkenheid van de jeugd bij belangrijke

Stg. Hope XXL
Op weg naar het Lagerhuis
€ 185.000
De grootste debatwedstrijd van Nederland. Jaarlijks 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.’

“Hetsekomt
misschien
niet zo ‘Vriendschap is
veteranen
uit WO2. ‘Veteraan:
het
belangrijkst’.
vaak voor dat een lid van de Raad
Daarnaast mochten zij een kijkje nemen achter de
van schermen
Toezichtbijeen
overstap maakt
de Airbornelandingen
en ook zelf een
tandemsprong
maken.‘Hebben
militairen dit in de
naar de Raad van Bestuur, maar

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.

events, herdenkingen en gebeurtenissen. Tijdens
het Airborneweekend spraken zij met Amerikaan-

Tweede Wereldoorlog gedaan? Terwijl er op ze geschoten werd…?’
Stg. Glashouwer Producties
Give Peace a Chance revisited
€ 8.750

International Film Festival Rotterdam (IFFR)
Hoofdsponsorschap IFFR
Rotterdam
€ 200.000
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.

EURO-ISME
Jaarlijkse prijs Europese scriptie over Militaire
ethiek 2018
€ 2.000
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Cees de Veer kinderprijs
Ook in samenwerking met de Kindercorrespondent heeft het vfonds in 2018
de Cees de Veer kinderprijs ingesteld, een prijs voor kinderen die zich inzetten
voor vrede, vrijheid, vriendschap en respect, voor een kind dat zich ‘opoffert’
voor anderen. De prijs was het afscheidscadeau van het vfonds voor de voormalige Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Cees de Veer die tussen september 2005 en februari 2018 lid was van onze Raad van Bestuur. De minister van
defensie zal de eerste prijs in augustus 2019 uitreiken.
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Besteding aan doelstellingen
baten loterijen
€ 14.314.845

€ 16.709.030

overige baten
€ 1.325.022

vervallen
12
aangehouden
4

afwijzing
81
26%

toekenning per
deelgebied
erkenning
en waardering

€ 5.179.781

€ 930.710

vrede, democratie
en rechtstaat
herinneren,
herdenken en vieren

€ 842.560

€ 9.755.979

toekenning
210
aantal
68%
aanvragen

Waar gaven we in 2018
ons geld aan uit?

307

Het vfonds steunt een breed scala aan projecten op het
gebied van vrede, veiligheid en veteranenzorg – van
renovatie en herinrichting van musea tot bevrijdingsfestivals en van steun aan het veteranenplatform tot
regionaal onderzoek. Alles bij elkaar geven we daar
gemiddeld zo’n 12 miljoen euro per jaar aan uit. Vanwege
de bijzondere mijlpaal die 75 jaar Vrijheid voor ons land
en voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog betekent, geven we in 2018, 2019 en 2020 vijf miljoen euro
per jaar extra uit en dat betalen we uit onze reserves.
Er worden deze jaren immers veel bijzondere voorstellingen, manifestaties en tentoonstellingen georganiseerd.

Het vfonds hecht er sterk aan goed en verantwoord
om te gaan met het ons ter beschikking gestelde geld.
En dus onderzoeken en registreren we goed wat de
impact is van de subsidies die we verstrekken. Dragen
de investeringen bij aan onze doelstelling? En zo ja,
hoeveel? Onze geldschieters vragen daar om, maar we
gebruiken het ook zelf om de vergaarde informatie te
delen met onze partners.
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Hoe komen we
aan ons geld?
Verreweg het grootste deel van onze inkomsten krijgen
wij van de Goede Doelen Loterijen. U heeft het zich
misschien nooit gerealiseerd als u een lot koopt, maar
de Bankgiroloterij, de Nationale Postcodeloterij en de
Nederlandse Loterij geven samen elk jaar 10 tot 15
miljoen aan het vfonds. Dit bedrag komt volledig ten
goede aan de projecten die binnen onze doelstellingen passen. Dankzij de deelnemers aan deze loterijen
kunnen wij deze projecten mede mogelijk maken.
Het vfonds beheert ook verschillende Fondsen op
Naam waarbij de partners (de ´naamgevers´ dus) in
overleg met het vfonds zelf de bestemming bepalen.

Door de samenwerking met het vfonds kunnen zij
zonder extra administratieve lasten fiscaal vriendelijk
schenkingen of donaties ontvangen en zo meer tijd
overhouden voor hun goede werken. Specifiek voor de
Veteranenbegraafplaats is er het Ted Meines Fonds,
voor de politie het WEP Projecten Fonds, voor de Blauwe Parel het Mike Hoekendijk Fonds, voor de Indische
en Molukse doelgroep Fonds op naam Stichting Pelita en Fund4U van de BNMO. In 2018 is Fonds op naam
‘Witte Anjer’ van de Nationale Veteranendag ingesteld.
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Wat gaan we doen
in 2019?
De voorbereidingen van de viering van 75 jaar Vrijheid
staan in 2019 uiteraard centraal. Die viering begint op
zaterdag 31 augustus in Terneuzen met een grote manifestatie, in aanwezigheid van onder andere koning
Willem-Alexander. De festiviteiten lopen door tot ver
in 2020.
Twee jaar geleden al hebben het vfonds en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen de Stichting 75 jaar
Vrijheid opgericht als coördinator van de vieringen in
2019 en 2020. De centrale noemer is ‘Vrijheid Verbindt’.
Daarbij vinden wij de samenwerking met de provincies erg belangrijk. Zo zorgt het vfonds bijvoorbeeld
voor de (co)financiering van kleine en grote projecten
zoals het bouwen of renoveren van provinciale musea.
In heel Nederland wordt daarnaast een breed scala

aan allerlei activiteiten voorbereid, maar we zoeken
uitdrukkelijk ook verbinding met activiteiten buiten
Nederland, zoals met de Liberation Route Europe. Onder het motto ‘Europe Remembers’ is de internationale
herdenking inmiddels al op 6 juni 2019 in Frankrijk begonnen. Op die dag, bekend als D-day, 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.
Het vfonds hoopt dat vele Nederlanders – ook u die
dit leest! – deel zullen nemen aan de activiteiten in
het kader van 75 jaar Vrijheid. Zodat vrede, vrijheid
en internationale rechtsorde de aandacht krijgen die
ze verdienen en ook nieuwe generaties doordrongen
worden van het belang van herdenken.
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Word vriend
van het vfonds!
De vrienden van het vfonds steunen ons niet met geld
maar met hun belangstelling. Vriend worden van het
vfonds is uitdrukkelijk gratis: vriendschap is immers
niet in geld uit te drukken. We hebben inmiddels meer
dan 5 duizend vrienden. Met hen bouwen we een community van mensen die vrede en vrijheid belangrijk
vinden en dat door willen geven aan nieuwe generaties.
Onze vrienden ontvangen bijzondere aanbiedingen
van musea of andere projecten die het vfonds ondersteunt. Het enige wat wij hiervoor terug verwachten
is dat ze onze vriendschap delen met hun kinderen,

Zodat ook mijn kinderen
opgroeien in een vrij land
Word gratis vriend van het vfonds
www.vfonds.nl

kleinkinderen of bekenden en de boodschap van het
belang van vrede verder verspreiden. Zo bouwen wij
samen aan een veilige wereld waar ook onze kinderen
in vrede kunnen opgroeien met respect voor elkaar.
Vindt u vrede en vrijheid ook belangrijk: word dan
vriend van het vfonds!
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Lucasbolwerk 10
3512 EH Utrecht
030 200 68 33
info@vfonds.nl
www.vfonds.nl
@vfondsvrede
https://facebook.com/vfonds
https://instagram.com/vfondsvrede

Tekst Team vfonds Productie btz vorm en regie Foto’s en beeld Met dank aan de ondersteunde projecten en fotografie van o.a. Aad van Vliet, Jeroen van Zijp, Wim Roefs, Laudio en Chris van Houts.
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