Jaarverslag 2019
Utrechts Comité
4 mei herdenking

4 mei herdenking 2019
Op 4 mei jl. hebben vele honderden belangstellenden deelgenomen aan de Stille
omgang en de herdenking op het Domplein. Het was het comité ook dit jaar
weer gelukt om een kroongetuige van de Tweede Wereldoorlog bereid te vinden
om, samen met de burgemeester, een krans te leggen voor alle slachtoffers.
Een deel van de bezoekers heeft aansluitend in de Domkerk genoten van het
herdenkingsconcert van De Konrad Koselleck Bigband m.m.v. Ellen ten Damme
en Vincent Bijlo. Dit concert was een coproductie met het Bevrijdingsfestival
Utrecht.
We hebben zeer veel positieve reacties mogen ontvangen op zowel de
herdenking als het concert. Wij streven ernaar om bij de muziekkeuze zoveel
mogelijk aan te sluiten op de verschillende doelgroepen die we met onze
activiteiten bereiken; namelijk jong én oud. De verbinding tussen ‘het herdenken
op 4 mei’ en ‘het vieren op 5 mei’ is door de samenwerking met SBFU gevonden.
Hieronder treft u de financiële verantwoording aan.
4 mei herdenking
Stille tocht en herdenking
Geluidsversterking & scherm Domplein
Herdenkingsconcert
Organisatiekosten
Onvoorzien

€
€
€
€
€

Uitgaven
2.740,00
5.850,00
9.000,00
2.191,00
150,00

Reservering kroonjaar

€

1.069,00

€

21.000,00

€

Inkomsten
21.000,00

€

21.000,00

Bevrijding stad Utrecht 2019
Op 7 mei jl. heeft het Utrechts Comité 4 mei Herdenking een succesvolle viering
van de bevrijding van de stad Utrecht bij het Polar Bear monument in het
Hogelandse Park verzorgd. Onder grote belangstelling werd stilgestaan bij de
bevrijding van onze stad en werden de Polar Bears geëerd. Bij de herdenking
waren o.a. de Britse Ambassadeur en de Britse militair attaché aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst hebben leerlingen van de Professor Kohnstammschool uit
Utrecht, zelfgeschreven gedichten voorgedragen. Deze school heeft zich voor
langere tijd verbonden aan deze bijeenkomst en ter voorbereiding zijn door ons
comité 4 groepen (leerjaar 7 en 8) bezocht, om te vertellen over de bevrijding
van Utrecht.
Hieronder treft u de financiële verantwoording aan.

Secretariaat Utrechts Comité 4 mei-herdenking |
Postbus 16200 | 3500 CE Utrecht | 030 – 286 15 91 |
www.4meiutrecht.nl

Bevrijding Stad Utrecht 7 mei
Uitgaven
1084
60
256
550

Viering 7 mei
Voorbereiding leerlingen
Ontvangst op Fort de Bilt
Organisatiekosten
Onvoorzien

Inkomsten
2150

40

Reservering t.b.v. kroonjaar

160
2150

2150

Balans
Dit resulteert in onderstaande balans
Balans 31/12/19
Activa
Liquide middelen
Debiteuren
Totaal

€ 4.800,00
€ 4.000,00

Passiva
Reservering 4 mei herdenking kroonjaar 2020
Reservering Bevrijding Stad Utrecht kroonjaar 2020

€ 6.471,00
€ 2.329,00

€ 8.800,00

Totaal

€ 8.800,00
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