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Inleiding

Ook in het jaar 2021 heeft de Nationale Kinderherdenking 4 mei een 

andere uitwerking gekregen dan oorspronkelijk het plan was. Wederom 

moesten we de plannen aanpassen aan de toen geldende COVID-19 

maatregelen van de overheid. Dat heeft een groot beroep gedaan 

op aanpassingsvermogen en creativiteit, zowel van de organisatie, 

als van de deelnemende kinderen als van onze financiële partners. 

Het plan om dit jaar een innovatief vernieuwend televisieconcept te 

realiseren kon door de COVID-19 maatregelen ook dit jaar niet worden 

uitgevoerd. De hoofdsubsidient voor deze interactieve TV film, zijnde 

het Mondriaanfonds heeft akkoord gegeven om de subsidie nog één 

jaar door te schuiven naar 2022.

We zijn het Mondriaanfonds hier zeer erkentelijk voor, zonder hun 

flexibiliteit en toekenning zou de film niet mogelijk zijn. Daarnaast zijn 

we erg dankbaar dat er wederom vele fondsen en sponsoren waren die 

de Nationale Kinderherdenking 4 mei 2021 financieel hebben gesteund; 

zonder hun bijdrage was het niet mogelijk om dit maatschappelijke 

belangrijke evenement te organiseren.

Wat we gedurende de beide Corona jaren 2020 en 2021 hebben geleerd 

is dat we een enorm bereik hebben aan kinderen die ons on-line en 

streamend volgen. Dat heeft ertoe geleid dat het bestuur in end 2021 

een nieuw beleidsplan heeft samengesteld waarin de ijzeren kern met 

drie pijlers tezamen de NKH omvatten. Dat is uiteraard als eerste de 

herdenking op het voorplein van Madurodam, de educatieve opmaat 

en de out-reach in bereik van de doelgroep. 
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Bestuur SNKH
Gedurende het jaar 2021 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. 

Per 30 september 2021 zijn er twee bestuurders afgetreden, te weten me-

vrouw M.C. (Milouska) Meulens en de heer W. (Wouter) van der Goes. Zij zijn 

adviseur in plaats van bestuurder van de stichting geworden. Hun posities 

worden niet ingevuld.

Verantwoordelijkheden binnen het bestuur zijn expliciet verdeeld om tot 

een duidelijkere taakverdeling te komen. Bovendien sluit het aan op de Code 

of Governance die Madurodam als totale groep volgt. Dat geldt ook voor 

de accountantsverklaring bij de jaarrekening; het bestuur gaat dit voortaan 

jaarlijks verplicht stellen.

Samenstelling bestuur
 • Voorzitter  Martin Wijnen

 • Penningmeester  Hans Teengs Gerritsen

 • Secretaris  Han ten Broeke

 

Inschrijving in het Handelsregister
De SNKH is opgericht op 23 oktober 2017 te Den Haag en is aangemerkt als 

een Algemeen Nut Beogende Instelling en is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel	onder	het	nummer:	6989545.	De	SNKH	heeft	geen	winstoog-

merk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 2 van de statuten.  
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Stand der financiën
In 2021 nam het vermogen van de Stichting toe met € 2.980. Door deze 

toename is de bestemmingsreserve van de Stichting gewijzigd van min             

€	5.226	(2020)	naar	min	€	2.245	(2021).	Het	hele	vermogen	van	de	Stichting	

heeft een doelbestemming. SNKH heeft geen onbestemde reserves. Het 

hele vermogen zal zoveel mogelijk worden ingezet voor de uitvoering van de 

statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel het jaarlijks organiseren 

van de Nationale Kinderherdenking 4 mei.

Beleid
De SNKH heeft ten doel het jaarlijks organiseren van de Nationale 

Kinderherdenking 4 mei. De SNKH tracht haar doel te verwezenlijken door 

op een toegankelijke, inspirerende en begrijpelijke manier het belang van 

vrijheid onder de aandacht brengen van kinderen en jongeren en diegene 

te	eren	die	hiervoor	het	hoogste	offer	hebben	gegeven.



7

Missie
De SNKH geeft inhoud aan de zingeving van herdenken en het levend 

houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog voor, door en 

met kinderen. Draagt bij aan de bewustwording dat vrijheid niet vanzelf-

sprekend is.

Visie
De	SNKH	realiseert	zijn	missie	door	een	doelmatige	en	efficiënte	organi-

satie te zijn, die midden in de samenleving staat. Die kinderen en families 

stimuleert tot een opener en socialer gedrag, wat een belangrijke factor 

is	in	het	creëren	van	een	socialere	en	betere	leefomgeving	van	iedereen,	

lokaal en nationaal.

 

Doelstelling
De Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei heeft ten doel:

 • Het doorgeven van de betekenis en het belang van vrijheid aan kinderen.

 • Het overbrengen van de essentie en zingeving van herdenken.

 • Het organiseren van een kwalitatief hoogwaardige, door, voor en met 

kinderen bedachte en uitgevoerde herdenking(en) op 4 mei.

 • Kinderen en hun ouders en scholen te stimuleren om deel te nemen 

aan zowel de herdenking op 4 mei als de voorbereidingen hiervoor.

De vorm
De Nationale Kinderherdenking 4 mei heeft inmiddels een aantal onderdelen 

die tezamen de ijzeren kern vormen, bestaande uit:

1. De herdenking op 4 mei om 20.00 uur op het Plein voor Madurodam.

2. De educatieve projecten in de opmaat naar 4 mei om kinderen te betrek-

ken én te activeren.

3. De outreach om te zorgen dat al die kinderen in Nederland die niet in 

staat zijn om op 4 mei de herdenking bij te wonen, toch mee kunnen 

herdenken via een live-stream.
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Nationale Kinderherdenking 2021 
een bijzonder jaar
De Nationale Kinderherdenking is door en voor kinderen. Normaal staan 

honderden kinderen op het podium en voeren het woord. Normaal zijn er 

duizenden deelnemers en bezoekers aanwezig. De editie 2021 werd zonder 

publiek uitgevoerd. Ongeveer 70 kinderen hebben actief een rol gespeeld 

in het programma. Een programma dat speciaal gemaakt is om kinderen 

thuis via TV-uitzending en live- stream de Nationale Kinderherdenking 4 mei 

2021 mee te kunnen laten maken.

Outreach
Om de kinderen thuis zoveel mogelijk actief te betrekken bij de herdenking 

op 4 mei, is gekozen om bij de stream een interactieve tool in te zetten. Door 

deze toepassing konden kinderen tijdens de uitzending participeren door 

het geven van antwoorden op vragen en het insturen van foto’s. Zo konden 

er op verschillende vragen van de presentator antwoord worden gegeven 

en	op	polls	worden	gestemd.	Ook	kon	men	met	een	filter	een	selfie	posten,	

of een andere boodschap doorgeven. De bijdrages van de kinderen thuis 

werden direct live in de uitzending getoond.
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Educatie in de opmaat naar 4 mei
Bij de projecten in de educatieve opmaat is er veel gewerkt met de digitale 

lessen die via lesson-up verspreid werden. Immers kinderen gingen niet 

naar school, maar hadden digitaal thuis onderwijs.

Het aangepaste educatieve programma van de Nationale Kinderherdenking 

2021 zag er als volgt uit:

Zes verdiepende, educatieve programma’s in de aanloop naar 4 mei

1. Project “wat doe jij voor vrijheid?”

2. Nationale Kinderherdenkingskoor

3. Samenwerken aan Eerbetoon

4. Verhalendag

5. “Aan de praat met veteranen”

6.	 Digitaal lespakket



10

Tot slot
In dit bijzondere jaar waarbij we enerzijds 75+1 jaar vrijheid vieren en ander-

zijds nog steeds geconfronteerd worden met het corona virus, hebben we 

ons moeten laten leiden door de overheid vastgestelde maatregelen. Er is 

met het team alles aan gedaan om nieuwe projecten te bedenken die wel 

mogelijk waren, tegen zo laag mogelijke kosten met een zo hoog mogelijk 

bereik onder kinderen en gezinnen thuis. Daarom is dit jaar gekozen voor 

een interactieve verslaglegging op TV en streamend in plaats van ‘een reg-

istratie’ van de herdenking zelf waarbij we zoveel mogelijk kinderen (inter)

actief hebben betrokken.

We zijn er heel trots op dat het gelukt is om een indrukwekkende Nationale 

Kinderherdenking 4 mei 2021 te organiseren. Daarnaast is het gelukt om het 

bereik	significant	te	verhogen,	dat	als	gevolg	van	het	feit	dat	veel	kinderen	

on-line meekeken. 

We hebben heel veel positieve reacties gekregen zowel van docenten op 

de scholen over de digitale lespakketten als reacties op het grootse eerbe-

toon en uiteraard op de uitzending van de herdenking door, voor en met 

kinderen.

‘s-Gravenhage, 19 april 2022

Het bestuur Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei: 

Martin Wijnen 

Hans Teengs Gerritsen

Han ten Broeke

Martin Wijnen

Datum:

Plaats:

Hans Teengs Gerritsen

Datum:

Plaats:
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Jaarrekening
Balans per 31 12 2020 (na bestemming resultaat)

Activa 31 12 2021 31 12 2020

Vlottende activa

Debiteuren € — € 10.000

Overlopende activa (1) € 43.167  € 5.315  

€ 43.167 € 15.315

Liquide middelen

ABN Amro Bank N.V. (2) € 68.022 € 103.643

€ 68.022 € 103.643

€ 111.190 € 118.958

Passiva 31 12 2021 31 12 2020

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve (3) € 2.245 – € 5.226	 –

€ 2.245 – € 5.226	 –

Kortlopende schulden

Crediteuren € — € 3.618

Overlopende passiva (4) € 12.864 € 20.566

Schulden aan gelieerde partijen € 100.571 € 100.000

€ 113.435 € 124.184

€ 111.190 € 118.958
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Jaarrekening
Staat van baten en lasten over 2021

Baten 2021 2020

Giften € 307.694 € 396.402

Sponsoring € 34.735 € — 

Giften t.b.v. overhead vanuit Stichting Madurodam Vermogensfonds € 108.083 € 48.736

Rekenverschillen € 0 € 713

Totaal van de baten € 450.512 € 445.851

Lasten 2021 2020

Projectmanagement (5) € 122.534 € 89.681

Artiesten en optredens € 33.436 € 17.159

Kosten techniek (6) € 37.494 € 203.380

Productiekosten (7) € 97.594 € 43.414

Marketingkosten (8) € 96.584 € 21.355

Landelijk Scholenproject € 24.324 € 3.530

Aankleding terrein € 3.612 € 6.821

Operationele kosten (9) € 21.258 € 45.434

Overige personeelskosten € — € 606

Accountantskosten € 5.566 € 6.691

Administratiekosten € 3.774 € 3.700

Overige kosten € 515 € 2.350

Bankkosten € 241 € 229

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering € 600 € 600

Totaal van de lasten € 447.532 € 444.951

Resultaat € 2.980 € 900

Resultaat bestemming

Bestemmingsreserve € 2.980 € 900
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Statutaire doelstelling van de stichting

Artikel 2 van de statuten

De Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei gevestigd te ‘s-Gravenhage 

heeft ten doel het jaarlijks organiseren van de Nationale Kinderherdenking 

op vier mei. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en is 

ingeschreven	bij	de	Kamer	van	Koophandel	onder	het	nummer:	6989545.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland 

algemene	aanvaardbare	grondslagen	voor	financiële	verslaggeving	en	de	

richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk 

C1 “ kleine organisaties zonder winststreven” (RJkC1)

Grondslagen voor de waardering van de activa en de passiva

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen 

de nominale waarde.

Continuïteit

Het Coronavirus heeft grote invloed op de wereldwijde economie en ook op 

de Madurodam Groep. Dientengevolge wordt de omzet en liquiditeitspositie 

van	Madurodam	B.V.	flink	geraakt.	In	2020	is	het	park	13	weken	dicht	gewe-

est als gevolg van maatregelen van de Nederlandse overheid. In 2021 was 

het park zelfs 22 weken gesloten geweest. Inmiddels is Madurodam sinds 

26	januari	2022	geopend	en	worden	alle	coronamaatregelen	in	Nederland	

afgebouwd. 

Jaarrekening
Algemene toelichting
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Aan	de	kostenkant	zijn	er	ingrijpende	maatregelen	getroffen,	waaronder	

een reorganisatie in 2021 en een huurverlaging in de periode 2020-2022. 

Madurodam maakt o.a. gebruik van de NOW- en de TVL-regelingen. Vanuit 

de	bank	is	in	2020	een	aanvullende	financiering	verstrekt	en	zijn	aflossingen	

op lopende leningen opgeschort tot medio 2021. 

Inmiddels is Madurodam door het diepste punt heen en is de weg naar 

herstel gevonden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de hoger dan verwachte bez-

oekersaantallen tot nu toe in 2022; in maart 2022 kwamen er zelfs meer 

bezoekers naar Madurodam dan in maart 2019. Desalniettemin verwacht 

directie dat het nog twee jaar zal duren alvorens de bezoekersaantallen op 

het	pré-corona	niveau	komen	te	liggen.	Door	alle	getroffen	maatregelen	

kan de omzetrealisatie en rentabiliteit al eerder op dat niveau uitkomen.

Op	basis	van	deze	financiële	verwachtingen	en	uitgangspunten	stelt	de	

directie van Madurodam B.V. dat er onzekerheden zijn, maar dat gebaseerd 

op de prudentie in de prognoses, de positieve verwachting dat het park in 

2022	niet	meer	gesloten	zal	worden,	de	financieringsmogelijkheden	in-	en	

extern, en mede haar merkbekendheid en sterke marktpositie dat dit alles 

een goede basis vormt om in continuïteit haar activiteiten voort te zetten. 

Tot slot biedt het uitbreidingsdossier unieke kansen die de lange termijn 

bedrijf continuïteit van het park ten goede kunnen komen.

De onderlinge verbondenheid binnen de Madurodam-groep raakt (in-)direct 

ook Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei. Op basis van bovenstaande 

toelichting is de overtuiging dat ook deze stichting haar activiteiten kan 

voortzetten in de toekomst. 

Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei heeft een garantie verkregen 

van Stichting Madurodam Vermogensfonds ad € 250.000 op 18 november 

2021 ter dekking van mogelijke tekorten in de externe fondsenwerving 

Jaarrekening
Algemene toelichting



15

van het 4 mei 2022 evenement. Op 25 maart 2022 heeft het Bestuur van 

Stichting Nationale Kinderherdenking een trekkingsverzoek naargelegd bij 

het Bestuur van Stichting Madurodam Vermogensfonds voor het volledige 

bedrag van de garantie als gevolg van het besluit van een fonds om haar 

schenkingsbijdrage	voor	het	4	mei	2022	event	significant	te	verlagen.	Dit	

trekkingsverzoek is gehonoreerd en het bedrag is ter beschikking gesteld 

aan de stichting. Het Bestuur heeft het budget voor de Kinderherdenking 

2022 aangepast en verwacht met deze schenking voldoende liquiditeit te 

ontvangen om de aangepaste begroting dekkend te krijgen en de continuïteit 

van de stichting te waarborgen.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Baten en Lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode, waarop zij betrekking 

hebben. In 2021 heeft de Stichting baten ontvangen in de vorm van natura. 

Deze	baten	in	natura	zijn	van	beperkte	omvang	en	lastig	te	kwantificeren.	

Jaarrekening
Algemene toelichting



16

Jaarrekening
Toelichting bij de balans

2021 2020

(1) Vorderingen

Debiteuren € — € 10.000

Overlopende activa € 43.167 € 5.315

€ 43.167 € 15.315

Per balansdatum bedroegen de nog te ontvangen giften vanuit externe fondsen en sponsoren in totaal € 40.803 (2020: €3.500).

(2) ABN Amro Bank N.V.

Rekening-courant bij ABN AMRO 024.8193.325 € 68.022 € 103.643

(3) Bestemmingsreserve

Saldo op 1 januari € 5.226 – € 6.126 –

Mutatie bestemmingsreserve boekjaar € 2.980 € 900

Saldo op 31 december € 2.245 – € 5.226 –

De bestemmingsreserve is gevormd voor uitkeringen in de toekomst aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in 
het bijzonder ten bate van jongeren. Momenteel is er sprake van een negatieve bestemmingsreserve.

(4) Overlopende passiva

Accountantskosten € 5.566 € 5.566

Vooruitontvangen fondsen Kinderherdenking volgend boekjaar € 5.000 € 15.000

Overlopende posten € 2.298 € —

€ 12.864 € 20.566
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Jaarrekening
Toelichting bij staat van baten en lasten

2021 2020

(5) Projectmanagement

€ 122.534 € 89.681

In 2021 zijn de lasten voor projectmanagement gestegen doordat de salariskosten van de projectleider voor 100% zijn doorbelast vanuit Madurodam 
B.V.	vanwege	full	time	inzetbaarheid	(2020:	60%).	Hierdoor	waren	er	minder	lasten	voor	inhuur	externe	ondersteuning	op	dit	vlak.	De	salariskosten	van	
de projectleider worden gedekt middels een gift vanuit Stichting Madurodam Vermogensfonds.

(6) Kosten techniek

Inhuur AV en Techniek € 37.494 € 200.421

Schermen € — € —

Content en projectie scherm € — € 2.960

€ 37.494 € 203.380

Voor de Kinderherdenking 2020 waren er kosten gemaakt voor een TV-productie, die uiteindelijk niet doorging als gevolg van de uitbraak van 
Covid-19 virus.

(7) Productiekosten

€ 97.594 € 43.414

De uitzending van de Kinderherdenking 2021 was langer qua duur dan in 2020 waardoor er meer opnames van de tevoren moesten worden gedraaid. 
Er waren tevens meer externen betrokken in de productie.

(8) Marketingkosten

Website € — € 4.247

Marketing en communicatie € 96.584 € 17.108

€ 96.584 € 21.355

Ten tijde van de Kinderherdenking 2021 gold er een lockdown in Nederland ter bestrijding van het Covid-19 virus. Door de afwezigheid van 
publiek zijn er kosten gemaakt voor mediapromotie voorafgaand aan het evenement en voor een livestream om het publiek te bereiken.

(9) Operationele kosten

Catering € 9.534 € 696

Kleding kinderen € — € 36.594

Bloemen en kransen € 335 € 7.418

Veiligheidsmaatregelen € 11.389 € 726

€ 21.258 € 45.434

In 2020 zijn er kosten gemaakt voor kleding die de kinderen tijdens de Kinderherdenking zouden gaan dragen. In 2021 kon diezelfde kleding 
opnieuw worden gebruikt.
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Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei heeft een garantie verkregen 

van Stichting Madurodam Vermogensfonds ad € 250.000 op 18 november 

2021 ter dekking van mogelijke tekorten in de externe fondsenwerving 

van het 4 mei 2022 evenement. Op 25 maart 2022 heeft het Bestuur van 

Stichting Nationale Kinderherdenking een trekkingsverzoek naargelegd bij 

het Bestuur van Stichting Madurodam Vermogensfonds voor het volledige 

bedrag van de garantie als gevolg van het besluit van een fonds om haar 

schenkingsbijdrage	voor	het	4	mei	2022	event	significant	te	verlagen.	Dit	

trekkingsverzoek is gehonoreerd en het bedrag is ter beschikking gesteld 

aan de stichting.

Jaarrekening
Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen

De jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring ligt ter inzage 

op kantoor.

Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei

George Maduroplein 1

2584 RZ Den Haag

Controleverklaring




