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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting Herdenking 15 Augustus 1945
T.a.v. het bestuur
Velperweg 147
6824 MB  ARNHEM

Zeewolde, 21 maart 2017

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 te 's-Gravenhage is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de 
winst- en verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting.

De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting, welke tezamen de 
jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan 
dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de Stichting Herdenking 15 Augustus 
1945.

Wij vewijzen u naar de laatste pagina van dit rapport voor de controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren 
van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) ‘C1 – 
Kleine organisaties zonder winststreven’. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel 
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Hoogachtend,
ADW Accountants

J.S. Blaauw AA

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 
deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 
gegevens.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 
gaarne bereid.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u 
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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2.  BESTUURSVERSLAG



Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 te Arnhem

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur

Bestuurssamenstelling 

Deze commissie kwam in 2016 één keer bij elkaar om het bestuur te adviseren op strategisch terrein. 
De volgende leden zijn lid van de commissie van advies: H. Bergmann, B. Bot, A. van Es, J. ter Kulve, P. 
Neeb, R. Scheldwacht en P. Steenmeijer.

Half oktober traden de heer J.G.A. Brandt, coördinator Indisch Monument en mevrouw E. Wiessner, 
coördinator cultureel programma, af. 
Het nieuwe bestuurslid de heer F. Marcus, coördinator Indisch Monument, trad aan.

De veelomvattende secretariële medewerking werd ondersteund door mevrouw M.J.A. Arntz-de Nijs, ambtelijk 
secretaris. Zij trad terug per 31 december 2016.

- De heer E.F Stoové, voorzitter
- Mevrouw J.A. Hertzberger - van Huls van Taxis, secretaris 
- De heer L. Mesman, penningmeester  
- De heer J. Sijmonsbergen, PR en communicatie
- De heer F. Marcus, coördinator Indisch Monument

Aftredende bestuursleden en adviseurs 

Secretariële medewerking 

Commissie van Advies

Het bestuur kwam in 2016 twaalf maal bijeen. Er wordt afwisselend vergaderd op Landgoed Bronbeek in 
Arnhem, waar het secretariaat van de stichting is gevestigd, en bij de Oorlogsgravenstichting in Den Haag. 
De jaarvergadering van afgevaardigden van de “Aangesloten Organisaties‟ vond plaats op 24 maart 2016 op 
Landgoed Bronbeek in Arnhem. 

De Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 is in 1980 opgericht met als doel elk jaar een waardige herdenking 
te organiseren en in verband daarmee bekendheid te geven aan de geschiedenis van het Indisch verleden. De 
jaarlijkse herdenking wordt georganiseerd bij het Indisch Monument, dat op 15 augustus 1988 door Koningin 
Juliana is onthuld. 
Op de dag voorafgaande aan de jaarlijkse herdenking vindt een herdenking plaats bij de Indische 
Gedenkplaat in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Het jaarverslag geeft de activiteiten weer die de Stichting in het afgelopen jaar heeft ondernomen, te beginnen 
met de herdenking in het gebouw van de Tweede Kamer op 14 augustus 2016. Daarna volgden op 15 
augustus 2016 de ontmoetingsochtend in het World Forum, de nationale herdenking bij het Indisch Monument 
en de afsluiting van de dag met de Indische Salon, de koempoelan en de Indische lunch eveneens in het 
World Forum in Den Haag.
Namens de Stichting zijn bij alle erevelden in het buitenland kransen gelegd.

In Nederlands-Indië eindigde de oorlog niet op 5 mei 1945. Pas op 15 augustus 1945 capituleerde Japan na 
de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. In 1970 werd deze datum voor het eerst herdacht in Nederland. 
In 1980 werd Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 opgericht om hiervan een jaarlijkse gebeurtenis te 
maken. Naast de organisatie van de herdenking houdt de Stichting zich ook bezig met het geven van 
voorlichting over de oorlog in Zuidoost Azië. 

Oprichting en doelstelling
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Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 te Arnhem

2.1  Bestuursverslag

De resultaten van 2016 in cijfers:
- Bezoekers Indisch Monument 3.000 en World Forum 1.200;
- Facebookleden Indiëherdenking: van 0 in mei naar 920 in oktober;
- Facebookleden IHC: van 1.708 in januari naar 2.681 in oktober;
- #ikherdenk-campagne: #ikherdenk was op Twitter op 15 augustus weer trending topic. Daarnaast diverse 
  videostatements in navolging van vorig jaar met een aanzienlijke groei in het bereik. In totaal 33 video’s
  met een bereik van 108.932 unieke weergaven. 
- Thuis in Beeld-campagne in het kader van het jaarthema van de Indiëherdenking “Oost, west, thuis best?” 
  over het thuisgevoel van diverse Indische Nederlanders. In totaal zes video’s met een bereik van 97.360 
  unieke weergaven.

De samenwerking tussen Stichting Herdenking en het Indisch Herinneringscentrum is vastgelegd in een 
convenant. Een bestuurscommissie, bestaande uit twee leden van elke stichting en de directeur van het IHC, 
ziet toe op de samenwerking. De samenwerking met het IHC verloopt constructief. Het IHC biedt 
projectondersteuning. Het doel van de samenwerking is een breder en vooral jonger publiek te kunnen 
aanspreken. Dit alles geschiedt met financiële ondersteuning van het Vfonds. 

Samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum (IHC) 

Gezamenlijke projecten met het IHC : Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst 2016: Oost west, thuis 

best?

Om de jaarlijkse herdenking op 15 augustus meer herkenbaar te maken binnen de Indische gemeenschap en 
vooral ook daarbuiten, dragen wij het herdenkingssymbool de Melati uit.
De Melati is ongekend populair, er zijn nu al in Nederland zo’n 15.000 Melati-dragers.

Herdenkingssymbool de Melati (Indische Jasmijn)

Vanwege het feit dat de eerste generatie onvermijdelijk wegvalt is het van belang dat de nationale 
Indiëherdenking structureel blijft vernieuwen en verjongen. In 2016 zijn daartoe enkele belangrijke stappen 
gezet, zowel organisatorisch als inhoudelijk, waaronder het optreden van Blaudzun. Hiermee werd het publiek 
van de 1e en 2e generatie verbonden met een succesvolle jonge Indische Nederlander van de 3e generatie. 
Het thema "Oost West Thuis Best?" liep het hele jaar als een rode draad door de programmering van 
activiteiten en de herdenking heen. Een overkoepelend thema werkt verbindend en dat zetten we in 2017 
voort. Met de actieve inzet van sociale media en het inzetten van krachtige online campagnes, werd met name 
de groep latent geïnteresseerden (interactief) bereikt. 

In 2016 hebben het Indisch Herinneringscentrum (IHC) en de Stichting Herdenking het derde jaar afgerond 
van het programma Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst. Het eerste jaar (2014) was een pilot. Er zijn toen 
meerdere activiteiten in gang gezet, die in 2015 en 2016 verder ontwikkeld zijn op basis van een jaarlijkse 
evaluatie. In 2016 is er een gedigitaliseerd aanmeldsysteem gebouwd. De aanmelding verliep dit jaar daardoor 
vrijwel probleemloos. Naast het grote succes van de Melati als hét symbool van de Indiëherdenking en de 
impact van de #ikherdenk-campagne, hebben de Indische Salons elk jaar een groeiende verspreiding, bereik 
en bekendheid gekregen. De Salons zijn inmiddels een begrip geworden. 

Samenwerking Nationaal Comité 4 en 5 mei
In de verslagperiode werd de samenwerking gecontinueerd met het Nationaal Comité 4 en 5 mei ter 
ondersteuning van de organisatie van de nationale herdenking bij het Indisch Monument. Het Comité is goed 
op de hoogte van alle logistieke zaken en ondersteunt de Stichting op een constructieve manier. De evaluatie 
van de herdenking werd in september en oktober gehouden en afgerond.
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Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 te Arnhem

2.1  Bestuursverslag

Aanwezigheid bestuursleden bij herdenkingen en andere manifestaties 
Het bestuur van Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 ontvangt uitnodigingen om bij herdenkingen en 
manifestaties aanwezig te zijn. Zo is het bestuur vertegenwoordigd bij de Nationale Herdenking op 4 mei op de 
Dam in Amsterdam, waar ook namens de Indische gemeenschap een krans wordt gelegd. Ook bij de 
Auschwitzlezing is het bestuur vertegenwoordigd. Voorts is het bestuur jaarlijks aanwezig bij de herdenkingen 
van de vrouwenkampen en de jongenskampen, de Indië herdenking in Roermond (is geen nationale 
herdenking), etc.

Actuele ontwikkelingen
Het eerste concept ambitiedocument Internationaal Park in de gemeente Den Haag is, na vele protesten, door 
de gemeente ingetrokken. Over de plannen voor een samenvoeging van meerdere parken tot één park wordt 
nog steeds nagedacht. Er zijn gesprekken met de gemeente gaande. 

Verder waren er de NPO-uitzendingen ‘s middags en ’s avonds met Gert Oostindie, Frans Leidelmeijer en 
Blaudzun. Blaudzun sprak bij diverse landelijke radioprogramma’s over zijn unieke optreden op 15 augustus. 
Pamela Pattynama, moderator van de Indische Salon "Thuis in Beeld" van 15 augustus, werd geïnterviewd 
door NPO Radio 4 over de Salon. Daarnaast was er in de VPRO-gids in de week vóór 15 augustus aandacht 
voor de fotocampagne "Thuis in Beeld". Op 16 augustus meldde een artikel in het AD “De nationale 
Indiëherdenking wordt een familietraditie” dat er steeds meer families met (klein)kinderen naar de herdenking 
komen. 

Naast de NOS-uitzending op 15 augustus was er landelijk veel persaandacht. Een greep uit de media: een 
uitgebreid interview met voorzitter Stoové in het Algemeen Dagblad, NRC en in HP/De Tijd. Er was ruim 
aandacht voor de spreker op het veld, Frans Leidelmeijer: onder meer een interview in landelijk dagblad 
Trouw, hij was te gast in het tv-programma Met het Oog op Morgen, en er waren diverse interviews op NPO 
Radio 1 en 4. Meerdere keren was er redactionele aandacht in De Telegraaf voor zowel de herdenking op 15 
augustus als die op 14 augustus. 

Publiciteit

- De Indische Salons zaten dit jaar tjokvol en er zijn zelfs wachtlijsten in het leven geroepen. Waar we 
  vorig jaar nog op acht Salons zaten met een publiek van gemiddeld zestig personen, is het dit jaar 
  uitgegroeid tot maar liefst dertien Salons, waarbij het bezoekersaantal is gestegen naar gemiddeld 
  rond de honderd. We merken dat Indische Salons bijdragen aan algemene bekendheid van het IHC 
  en de Stichting Herdenking 15 Augstus 1945. Niet alleen door onze fysieke aanwezigheid, maar ook 
  door de structurele online verspreiding van het bericht over de Salons vooraf. Een greep: het   
  Facebookbericht ter aankondiging van de Indische Salons van 11 juni en 1 oktober jl. hadden een 
  bereik van respectievelijk 23.200 en 28.300 personen.

Bij elke relevante uiting van IHC en Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 vermelden we het Vfonds. Dus bij 
persberichten, programmaboekjes, websites en sociale media. Dat bij de berichtgeving het Vfonds altijd als 
belangrijke (financiële) ondersteuner wordt benoemd, draagt op een positieve manier bij aan de zichtbaarheid 
van het Vfonds door het gehele land.   

Media aandacht

Donateurs 

Eind 2016 waren er 48 aangesloten organisaties. 
Aangesloten organisaties 

Eind december 2016 zijn er 1.748 donateurs, en het aantal groeit. Het bestuur streeft naar meer donateurs. Dit 
is van groot belang, aangezien ook zij mede zorgdragen voor de financiële middelen om een waardige 
herdenking te kunnen blijven organiseren.
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Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 te Arnhem

2.1  Bestuursverslag

Begroting voor het boekjaar 2017 € €

163.300
131.500

31.800

-
31.800

31.800
-

-

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Toelichting in de verschillen tussen de begroting en werkelijke cijfers 2016

Subsidie's

Overige opbrengsten

Bruto exploitatieresultaat

Beheerslasten

Baten

Bij de overdracht van het Indisch Monument aan Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 en aan de gemeente 
Den Haag is destijds de zorgplicht van de stichting nadrukkelijk opgenomen. De stichting is verantwoordelijk 
voor de activiteiten die bij het Indisch Monument plaatsvinden. Vanuit die verantwoordelijkheid volgt het 
stichtingsbestuur de bovengenoemde ontwikkelingen dan ook nauwgezet.

Saldo

De kosten van de herdenking zijn met € 99.494 hoger uitgevallen dan vooraf was begroot (€ 95.597). De vaste 
kosten van WFCC zijn met € 35.260 aanzienlijk hoger uitgevallen dan was begroot (€ 30.900). De Stichting 
Herdenking heeft weinig invloed op de prijzen van WFCC. 

Ook in 2016 kon Stichting Herdenking rekenen op twee belangrijke subsidiegevers: 
- het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat een instellingssubsidie toekende voor de 
  herdenkingen op 14 en 15 augustus; 
- het Vfonds (Nationaal Fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg), dat een instellingssubsidie toekende 
  voor exploitatiekosten en de uitvoering van projecten.

Het Indisch Monument is in het Westbroekpark gelegen. Het monument is een plaats waar mensen komen 
om te herinneren en bezinnen. Er worden het hele jaar door bloemen gelegd en met enige regelmaat wordt as 
van een overledene achter het Inidsch Monument verstrooid. In de Indische gemeenschap is grote zorg 
ontstaan over de activiteiten rondom het Indisch Monument. Hoewel het Indisch monument in de plannen 
nauwelijks wordt genoemd,  is het Westbroekpark en de omgeving van het Indisch Monument wel in de 
plannen betrokken.

Allereerst past de constatering dat de totale kosten van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 met € 
127.488 binnen de vooraf opgestelde begroting van € 128.948 zijn gebleven. Dit is gelukt zonder concessies 
te hoeven doen aan het comfort voor onze bezoekers en met handhaving van de kwaliteit van het geboden 
programma bij het Indisch Monument en in het World Forum (WFCC). Ondanks de hogere kosten van de 
herdenking waren in 2016 de baten voldoende om alle kosten te dekken, mede dankzij enkele giften die de 
Stichting Herdenking afgelopen jaar mocht ontvangen.

Exploitatieresultaat

Resultaat

Het batig of nadelig saldo zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Activiteitenlasten
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3.  JAARREKENING









Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 te Arnhem

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Valuta

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving (kleine 
rechtspersonen) 'C1 - Kleine organisaties zonder winststreven'.   

De Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, statutair gevestigd te s-Gravenhage is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder dossiernummer 41151785.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2016 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De activiteiten van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, statutair gevestigd te s-Gravenhage, bestaan 
voornamelijk uit:
- het organiseren van een waardige herdenking op de vijftiende augustus van elk jaar, zijnde de dag 
  waarop in negentienhonderdvijfenveertig in Zuid-Oost Azië, ook voor het Koninkrijk der Nederlanden, 
  een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog; 
- het in verband met het onder het vorige punt gestelde bekendheid te geven aan de geschiedenis van 
  het Indisch verleden;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Velperweg 147 te Arnhem.

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 
vorig jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 
opgenomen in de staat van baten en lasten.
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Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 te Arnhem

3.3  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Financiële baten en lasten

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 
kasmiddelen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de stichting is opgericht.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek 
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van 
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
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Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 te Arnhem

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [1]

2016 2015
€ €

Overlopende activa
Nog te ontvangen gelden - 297
Vooruitbetaalde huur - 4.603

- 4.900

Liquide middelen  [2]
ING Zakelijke rekening 23.479 13.489
ING Zakelijke rekening 6.700 16.645
ING Vermogen Spaarrekening 35.717 20.569
ING Vermogen Spaarrekening - -
SNS Zakelijke keuzedeposito 25.826 25.507
Kas 788 488

92.510 76.698
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Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 te Arnhem

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2016 2015
€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 63.657 55.601

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 55.601 43.838
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar 8.056 11.763

Stand per 31 december 63.657 55.601

Algemene reserves

Stand per 31 december 14.225 14.225

Reserve onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 8.056 11.763
Bestemming resultaat boekjaar 1.266 8.056
Toevoeging resultaat voorgaand boekjaar aan bestemmingsreserves -8.056 -11.763

Stand per 31 december 1.266 8.056

KORTLOPENDE SCHULDEN  [3]

Overlopende passiva
Vooruitontvangen donaties 3.583 3.526
Vooruitontvangen bijdragen aangesloten organisaties 250 190
Nog te betalen vaste lasten herdenking 2.260 -
Nog te betalen kosten Indisch monument 535 -
Nog te betalen algemene kosten 1.984 -
Reservering kosten aanpassing donateurssyteem 4.750 -

13.362 3.716

Alle ontvangen donaties, giften, legaten e.d. worden aan het einde van 
het boekjaar toegevoegd aan de bestemmingsreserve overeenkomstig 
de besluitvorming van het bestuur. Deze bestemmingsreserve dient der 
dekking van projecten die door de subsidieverstrekkers niet worden 
gesubsidieerd. De beslissing welke kosten ten laste van de bestemmings-
reserve worden gebracht wordt genomen door het bestuur.
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3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 
2016

2015

€ € €

(Subsidie)baten herdenking
Subsidie NFVV (Vfonds) 57.581 51.397 45.285
Subsidie VWS 36.200 36.200 36.200
Subsidie VWS in verband met komst ZM de Koning - - 51.195
Vergoeding administratiekosten 5.713 8.000 10.852

99.494 95.597 143.532

Overige baten
Subsidie NFVV (Vfonds) 6.419 12.603 18.715
Giften en donaties 19.730 19.500 24.676
Bijdragen aangesloten organisatie's 3.111 1.248 1.796

29.260 33.351 45.187

Direct kosten herdenking  [4]
Zaalhuur 28.329 22.346 9.076
Aankleding zalen 1.738 1.120 1.512
Huur tent in verband met komst ZM de Koning - - 32.600
Aankleding tent in verband met komst ZM de Koning - - 14.668
Licht- en audioapparatuur 4.376 4.274 5.403
Expositiekosten 817 3.160 3.203

35.260 30.900 66.462

Ochtend-/middagprogramma herdenking
Kosten in verband met komst ZM de Koning - - 1.752
Voorbereidingskosten 514 4.377 2.303
Consumpties genodigden 6.143 7.210 8.910
Artiesten en sprekers 1.038 3.502 5.357
Kosten vrijwillgers 1.347 1.236 2.600
Drukwerk 1.810 1.288 1.002
Portikosten - 824 750

10.852 18.437 22.674

Voor een bedrag van € 100.200 is er door subsidieverleners 
nog geen goedkeuring verleend op subsidieafrekeningen.
De subsidies worden jaarlijks opnieuw toegekend waardoor 
deze een structureel karakter hebben gekregen.
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3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 
2016

2015

€ € €

Indisch monument
Voorbereidingskosten 2.347 3.675 4.277
Opslag materiaal en toiletcabines 774 1.200 1.200
Huur stoelen 4.238 3.967 4.093
Huur pendelbussen 1.834 2.628 4.495
Electra en vlam 950 1.013 1.059
Kransen 539 965 865
Artiesten en sprekers 5.049 3.349 4.200
Televisieschermen 29.397 24.102 29.282
Kosten vrijwillgers 3.094 2.920 1.400
Drukwerk 4.071 1.401 2.017
Portikosten 1.089 1.040 1.508

53.382 46.260 54.396

Overige personeelskosten  [5]

Vrijwilligersvergoeding - - 1.500

Verkoopkosten  [6]
Representatiekosten 183 2.072 1.088
PR en website 3.916 3.274 5.262
Kosten lustrumboek 1.936 2.000 12.087

6.035 7.346 18.437

Kantoorkosten  [7]
Kantoorbenodigdheden 1.777 1.500 2.725
Drukwerk 2.874 3.792 1.979
Portikosten 300 4.520 32
Telecommunicatie 147 150 231
Kosten automatisering 5.135 3.540 776

10.233 13.502 5.743

Algemene kosten  [8]
Accountantskosten 3.727 3.480 3.081
Administratiekosten 662 1.672 1.117
Verzekeringen 252 219 155
Bestuurskosten 5.361 5.500 5.949
Algemene vergadering 1.415 1.632 1.124

11.417 12.503 11.426
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3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 
2016

2015

€ € €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  [9]
Rekening courant banken 148 - 106
Deposito rekening 319 - 505

467 - 611

Rentelasten en soortgelijke kosten  [10]

Bankkosten en provisie 776 - 636
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4.  Overige gegevens

4.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is op de volgende pagina van dit rapport 
opgenomen.  
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