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Jaarverslag 2015 – stichting 4 en 5 mei comité Kaag en
Braassem.
Roelofarendsveen Maart 2016.
Het jaar 2015 is voor de vrijwilligers, die jaarlijks in nauwe samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem
de 4 mei herdenking in Roelofarendsveen organiseren, een jaar geweest met veel extra initiatieven en
activiteiten.
Per 5 maart 2015 is Stichting 4 en 5 mei comité Kaag en Braassem opgericht en in geschreven bij de Kamer van
Koophandel. Tevens is vanuit fiscaal oogpunt de ANBI status verkregen. Voor het vermogen ter dekking van de
kosten van de georganiseerde activiteiten is de Stichting afhankelijk van subsidies, giften, sponsoring en andere
baten zonder commerciële doelstelling. Er zal niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijze
nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden.
Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat uit Paul Akerboom, - voorzitter -, Gert Jan Turk – secretaris -,
Ria van der Zwet-Kortekaas – penningmeester. Overige bestuursleden zijn Joke van Rijn en Maartje de Koning.
De burgemeester van gemeente Kaag en Braassem, mevrouw Marina van der Velde - Menting is beschermvrouw
van de Stichting.
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad loopt door de activiteiten op 4 en 5
mei. In de eigen activiteiten en die van lokale comités, betrokken organisaties en scholen en als input voor
verdieping op de festivals en in debatcentra. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te
verbinden en de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Organisatoren
en sprekers gebruiken het jaarthema en de bijbehorende verdiepingstekst als inspiratie voor hun voordrachten en
activiteiten.
Jaarthema 2015
Binnen het meerjarenthema Vrijheid geef je door legt het Nationaal Comité in 2015 het accent op de bevrijding
van 1945 en hetgeen we nu nog van deze bevrijding kunnen leren. De titel van de thematekst luidt: Wie de ogen
sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.
Voor de herdenking op 4 mei op de Noordhoek bij het gemeentehuis in Roelofarendsveen werd gekozen om het
zelfde concept toe te passen als de jaren ervoor. De invulling van dit concept is op basis van ervaring groeiende
en het comité slaagt er steeds in verbeterpunten te realiseren. Ook de jaarlijks groeiende belangstelling van het
publiek (ca. 1.000 belangstellenden) bij herdenking is voor het comité reden geen wijzigingen in het concept aan
te brengen.
Vast onderdeel bij de herdenking is een gedichtenwedstrijd onder de leerlingen van het Bonavaturacollege.
Drie gedichten werden door de jeugdige auteurs bij de herdenking voorgedragen, waarbij het gedicht van Marin
van der Meer als winnaar uit de bus kwam. De jury o.l.v. de heer Geert van der Velde bestond verder uit Joke van
Rijn en Janet Kraan.
Het programmaboekje van de 4-mei herdenking maakt deel uit van dit jaarverslag, o.l.v. dirigenten Jurgen van
Groningen Schinkel en Wim van Klink werd de muzikale omlijsting verzorgd door de muziekkorpsen D.G.V uit
Nieuwe Wetering en Liefde Voor Harmonie uit Roelofarendsveen. Een gelegenheidskoor, verzorgde de vocale
omlijsting. Het comité biedt eenieder die zich hiertoe geroepen voelt de gelegenheid in dit koor plaats te nemen.
Voor 2016 zal extra aandacht aan de samenstelling hiervan worden gegeven.
Het jaar 2015 stond ook in het teken van 70 jaar bevrijding, Reden voor het comité voor een bevrijdingsconcert,
naar het idee van het Amsterdamse grachtenconcert op het water van de Wetering aan de Kerkstraat in
Oude Wetering. Het eerste plan voor dit bevrijdingsconcert kon om redenen van financiële en organisatorische
aard niet worden gerealiseerd.
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Daarom werd uitgeweken naar de Spreng aan de eerder genoemde Kerkstraat. Voor een tot de nok toe gevulde
Spreng (ca. 500 toehoorders) werd een spetterend concert ten gehore gebracht. De presentatie was in handen
van Paul Pouw die op eigen initiatief 70 jaar bevrijding combineerde met een visuele presentatie van de evolutie
van de maatschappij in die 70 jaar. De verschillende acts en muzikale nummers werden muzikaal geleid door
dirigent Hans van der Laan en verzorgd door Die Blumenländer Musikanten, de Ringvaartzangers,
gemengd koor Vox Laeta, koor FF-anders en dansgroep More Motion. De toegang van dit concert was gratis.
Het succes van het eerste bevrijdingsconcert roept om herhaling bij 75 jaar bevrijding ( in 2020 ). Het bestuur zal
zich hiervoor zeker gaan inzetten.
Uiteraard kende ook dit concert en de herdenking een kostenkant. Voor de dekking hiervan werden een aantal
sponsoren bereid gevonden. Hoofdsponsor voor het concert is de LIONS-club Alkemade geweest, met sub
sponsoring van Univé verzekeringen, RABObank Utrecht, Marit Turk - concept en ontwerp (nu genaamd: Studio
Kordaat), Administratiekantoor Kortekaas en Turbit Interieur BV.
Niet onvermeld mag blijven dat jaarlijks de gemeente Kaag en Braassem zeer veel kosten en sponsoring in
natura voor haar rekening neemt, zoals organisatorische diensten en het beschikbaar stellen van de
ontvangstruimte van het gemeentehuis voor, tijdens en na de herdenking. Ook de ondersteuning bij alle
activiteiten door het Oranjecomité mag niet onvermeld blijven.
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