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Verslag bij de jaarstukken 2020
van de Stichting 75 jaar Slag om de Grebbeberg
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2020 – Stichting Slag om de Grebbeberg
Inleiding
In dit verslag worden de activiteiten in 2020 van Stichting 75 jaar Slag om de Grebbeberg (hierna: de Stichting)
beschreven. Vervolgens zijn de algemene gegevens van de Stichting vermeld. Tenslotte is de financiële
verantwoording over 2020 in dit verslag opgenomen.
Activiteiten
Het afgelopen jaar was voor onze Stichting een jaar van wachten en afwachten wanneer we weer
aan de slag mochten om een deel van het mooie programma “Vrijheid vier je samen” te mogen uitvoeren.
Het virus was zoals we inmiddels allemaal hebben ervaren hardnekkinger dan velen van ons aanvankelijk
dachten. Toch zijn we erin geslaagd een aantal evenementen in nauwe samenwerking met de Gemeente
Rhenen te realiseren.
Zoals daar zijn:
* De opening van het herdenkingsjaar op 17 januari 2020 met een korte herdenking bij het monument voor de
opvanggemeenten. Een gedenkwaardige gebeurtenis waarbij ook een delegatie vanuit de opvanggemeenten
aanwezig was.
Daarna een avondvullend programma in de Cunerakerk “Blik op Vrijheid” waarbij een brug geslagen werd naar
de mensen die vanuit andere oorlogsgebieden zijn gevlucht.
Dit met een bijdrage van onze stadsgenoot Teun Jordaan, die als jongen in 1940 en 1944 Rhenen ontvluchtte.
* Stilstaan bij de Holocaustslachtoffers deden we op 31 januari 2020.
Bij het Henk Deysplein werd een deel van het monument “Levenslicht”geplaatst onder belangstelling van vele
inwoners en met een bijdrage van de Daltonschool uit Rhenen.
De herdenking werd begeleid door het Koninklijke Zigeunerorkest Roma Miranda, die na afloop nog een
optrede verzorgde in het Stadsmuseum Rhenen.
Het monument ontworpen door Studio Daan Roosengaarde heeft dit monument zo ontworpen dat diverse
gemeenten betrokken zijn bij het oorlogsverleden. Door in iedere gemeente een deel van het monument te
plaatsen en Rhenen was een van deze gemeenten.

* Oorlogsgetuigen WO2 over de bevrijding: 10 ooggetuigen vertellen . Onder het motto ‘Jong en Bevrijd’
organiseerde het Stadsmuseum Rhenen een tentoonstelling met 10 persoonlijke portretten. In deze
presentatie vertelden ooggetuigen over die tijd van toen. Over de onvrijheid die de oorlog meebracht, de
angst, maar ook het gevoel van avontuur. Over het gemis van familieleden en gewetensvragen: wie was
‘goed’, wie ‘slecht’?
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* Beiaard bevrijdingsestafette op 3 mei 2020 was het laatste evenement dat ondanks de coronamaatregelen
toch doorgang kon vinden omdat de bezoekers het eenvoudig in de openlucht buiten konden meemaken.
Daarna moest alles voorlopig uitgesteld worden. De dodenherdenkingen op 4 mei op de Grebbeberg en in Elst
konden wel doorgang vinden maar in aangepaste vorm met een minimum aan publiek.
Heel jammer, want we hadden zo graag voor u allen er een indrukwekkend herdenkingsjaar van willen maken.
Vooruitzichten voor 2021:
Het voornemen is er om dit jaar nog iets in te halen van de geplande projecten uit 2020.
Maar vooralsnog zijn de mogelijkheden om grote groepen mensen bij elkaar te laten komen beperkt.
Een aantal projecten als een scholenproject en lokatietheater kan misschien beter in 2022 worden opgepakt
omdat er dan meer zekerheid is dat mensen bij elkaar mogen komen en ook durven komen.
Wel hebben we begin 2021 een klein begin kunnen maken met opnames van het Herdenkingsconcert door
ensembles van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso in de Gedachteniskerk te Rhenen (foto). Dit
met medewerking van de Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk, die zich inzet een nieuwe
maatschappelijke en culturele bestemming te vinden voor deze kerk, waarbij ook ruim aandacht geschonken
gaat worden aan de herdenkingsfunctie die deze kerk bij de oprichting in 1959 heeft gekregen.

Tot slot kunnen we nog noemen de lancering van de Faust fietsroute in nauwe samenwerking met de musea in
Wageningen en Rhenen.
Deze fietstocht, die herinnert aan de voedseltransporten vanuit Wageningen / Rhenen in 1945.
Een echte feestelijke opening van deze fietstocht is nu gepland in mei 2022.
Wij blijven de ontwikkelingen rond het covidvirus volgen en doen er alles aan om de projecten uit 2020 die nu
nog op de plank liggen in de nabije toekomst voor u en met u te gaan organiseren.
Stichting Slag om de Grebbeberg
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Algemene gegevens Stichting
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Oprichting en adresgegevens
Oprichting
De Stichting 75 Jaar Slag om de Grebbeberg is opgericht op 27 mei 2014 en is statutair gevestigd te Rhenen.
Adresgegevens
Postadres:
Stichting 75 jaar Slag om de Grebbeberg
Nieuwe Veenendaalseweg 75
3911 MG Rhenen
E-mail:
info@rhenen.nl
Telefoon:
0317-681 681
Bezoek adres:

Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen

Doelstelling
De doelstelling is in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
1. De stichting heeft ten doel:
• het bevorderen van de mogelijkheid om stil te staan bij en te herdenken hetgeen in de Mobilisatietijd
van negentienhonderd negenendertig en negentienhonderd veertig tijdens de Slag om de Grebbeberg
in mei negentienhonderd veertig te Rhenen heeft plaatsgevonden;
• het daarbij betrekken van zoveel mogelijk lokale, regionale en landelijke organisaties om zo een
gevarieerd programma te creëren met een maximaal draagvlak;
• het voor de toekomst behouden van de daarbij ontstane samenwerking tussen de betrokken
organisaties en de infrastructuur te verstevigen, opdat de cultuur van het herdenken en gedenken en
het Rhenense bevrijdingstoerisme blijvend op de kaart wordt gezet.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanschrijven van fondsen om
bovenstaande doelstelling financieel mogelijk te maken.
Samenstelling bestuur en beloningsbeleid.
Samenstelling bestuur
Overeenkomstig artikel 4, lid 1 van de statuten bestaat het bestuur van de stichting uit ten minste drie leden.
Dit zijn per ultimo 2019:
• de heer H.J. Brons - voorzitter
• de heer A.G. Mulder - secretaris
• de heer H. van den Berg – penningmeester (ultimo 2019 aangetreden)
• de heer M. Diepenveen – communicatie (ultimo 2019 aangetreden)
• de heer C.J. van der Waal – penningmeester (ultimo 2019 uitgetreden)*
• mevrouw J.M. Miltenburg- van der Boon (uitgetreden)*
• de heer P. Hovestad (ultimo 2019 uitgetreden)*
• de heer M.L.E. Schmidt (ultimo 2019 uitgetreden)*
*Deze leden zijn middels een formeel bestuursbesluit in 2019 of eerder uitgetreden. De uitreding zijn door de
leden (nog) niet doorgegeven aan de kamer van koophandel.
Beloningsbeleid
Overeenkomstig artikel 4, lid 5, van de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte (zakelijke) kosten.
Kamer van Koophandel
Instelling van algemeen nut
De stichting is ingeschreven op 28 mei 2014 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60761156.
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Belastingen
De Stichting 75 jaar Slag om de Grebbeberg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
zoals bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 1a t/m 1e van de
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Bij beschikking van 30 september 2014 van de
belastingdienst heeft de Stichting sinds 27 mei 2014 een ANBI status en is geregistreerd onder nummer
8540.48.194. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de
vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling
van de erf- en schenkbelasting, de overdrachtsbelasting, en voor vermindering van de energiebelasting.
Financiële stukken
De inkomsten en uitgaven over de periode januari tot en met december 2020 zijn verwerkt en verantwoord in
de bijgevoegde financiële stukken.
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Financiële verantwoording 2020
Stichting 75 jaar Slag om de Grebbeberg

9

Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatbestemming)
Activa

€
Vaste activa

2020
€
0

€

2019
€
0

Vlottende activa
Te vorderen van gemeente Rhenen
Nog te facturen omzet
Overige overlopende activa
Liquide middelen

0
0
3.139
66.178

0
0
3.860
106.492
69.317

110.352

14.345

10.433

0

0

54.972
69.317

99.919
110.352

Passiva
Stichting vermogen
Voorzieningen
Schulden
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Staat van baten en lasten
2020
€

2019
€

Baten
Opbrengst evenementen
Donatie gemeente Rhenen
Subsidie Herdenkingsjaar 2020
Totaal baten

0
5.000
41.793
46.793

2.893
5.000
45.194
53.086

Lasten
Evenementkosten regulier
Herdenkingsjaar 2020
Kantoorkosten
Bankkosten
Totaal lasten

0
41.793
928
160
42.881

6.941
45.194
30
175
52.340

Netto resultaat

3.912

746

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Na resultaatbestemming

3.912
0

746
0
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Toelichting
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het jaar toe te rekenen baten en lasten met in
achtneming van de overige waarderingsgrondslagen.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De financiële verantwoording is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De financiële verantwoording is opgesteld in euro's.
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel verminderd met de noodzakelijk geachte voorziening voor
oninbaarheid.
Balans
Overige overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten
Nog te besteden uren Projectmanager
Totaal

2020
€
150
2.989
3.139

2019
€
3.860
0
3.860

2020
€

2019
€

28.459

45.113

26.513
54.972

54.806
99.919

Betreft nog te besteden uren van projectmanager voor het Herdenkingsjaar 2021.
Stichtingsvermogen

€

Algemene reserve
Stand per 1-1-2020
Bij: voorstel resultaatbestemming
Stand per 31-12-2020

Schulden
Crediteuren
Nog te besteden subsidies, fondsen
giften herdenkingsjaar
Totaal

10.433
3.912
14.345
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Rechten en verplichtingen
Voor de uitvoering van het herdenkingsjaar 2020 is in totaal een bedrag van € 68.000 beschikbaar gesteld door
diverse fondsen. Er resteert geen terugbetalingsverplichting. De stichting heeft met deze fondsen geen nadere
afspraken gemaakt voor nadere invulling programma in 2021.
Toelichting Winst en verliesrekening
Subsidie herdenkingsjaar 2020
Voor het herdenkingsjaar 2020 resteerde een nog te besteden subsidiebedrag van € 68.306. Voor het
herdenkingsjaar is een bedrag van € 41.793 besteed. Het restant bedrag van € 26.513 is gereserveerd als nog
te besteden subsidie 2021.
Herdenkingsevenement 2020
Specificatie kosten evenementen:
Opening Herdenkingsjaar “Blik op Vrijheid”
Plaatsen Holocaustmonument en struikelstenen
Scholenproject “Wij zijn Vrij”
“Vier Vrijheid” Bevrijdingsfeest jongeren
Vrij land concerten
Inzet projectmanager
Annuleringskosten programma Covid 19
Totaal

2020
€
9.278
3.070
2.619
0
403
25.325
1.098
41.793

Jaarlijks herdenkingsevenement
De stichting krijgt jaarlijks een bijdrage in de exploitatie kosten van € 5.000 van de gemeente Rhenen. De
stichting organiseert o.a. herdenkingsevenementen van hetgeen in de Mobilisatietijd en in mei 1940 te Rhenen
heeft plaatsgevonden. In 2020 is de exploitatiebijdrage besteed aan kantoor- en bankkosten van € 1.088. Het
restant van € 3.912 is voor vaststelling voorstel resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve.
Gebeurtenissen na balansdatum
De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 grote gevolgen gehad voor de viering van 80 jaar vrijheid. Een groot
aantal activiteiten die op de planning stonden zijn komen te vervallen. Waar mogelijk worden de diverse
herdenkingen verplaatst naar tweede helft van 2021 en het jaar 2022.
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