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Jaarverslag 2018 
5 Mei Comité Alkmaar 

 
Het 5 Mei Comité Alkmaar stimuleert de eigentijdse beleving van de democratische verworvenheden en vestigt 
de aandacht op het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het Comité doet dat door het organiseren van 
een jaarlijks festival op 5 mei en het exploiteren van een website. (Uit: Statuten Stichting 5 Mei Comité Alkmaar) 

 

 

Weer een fantastisch feest voor iedereen 
Op 5 mei 2018 organiseerde Stichting 5 Mei Comité Alkmaar (5MC) haar 23e 
Bevrijdingsfestival. Vele duizenden bezoekers kwamen in de Alkmaarderhout samen om 
onze vrijheid te vieren. Zeer waarschijnlijk heeft iedereen tijdens het festival nagedacht over 
het feit dat vrijheid elders in de wereld nog ver te zoeken is.  
 
Voor een deel van de bezoekers (en zeker ook een deel van de Alkmaarders die niet 
kwamen) was het een onprettige verrassing dat het festivalterrein omhekt was. Dat bij de 
toegang op meegebracht eten en drinken werd gecontroleerd, kwam het 5MC op vele nare, 
negatieve en absoluut onterechte reacties te staan. Op onze social mediakanalen werden 
verhitte discussies gevoerd en werd het 5MC uitgemaakt voor zakkenvullers. 
De gemeente Alkmaar verzuimde haar toegezegde rol in de communicatie over de effecten 
van haar evenementenbeleid te pakken. 
 
Het verbod op meegebrachte eten en drinken had ook voordelen: het voorkwam kapot 
glaswerk, dat voorheen gevaarlijke situaties opleverde. De eigen beker van hard plastic die 
bezoekers konden kopen en hervullen scheelde een gigantische berg plastic. 
Niettemin blijft de rommel die duizenden mensen achterlaten een punt van aandacht. 
We zoeken naar mogelijkheden om het festival wat dit betreft te verbeteren. 
 
Bevrijdingsfestival Alkmaar doet het goed vergeleken met andere festivals. Logisch dat 
gerenommeerde bands zich aanbieden. Al jaren staan we als enige 'particuliere' festival 
tussen de ruimhartig gefinancierde Nationale Bevrijdingsfestivals in de Entertainment 
Business Gids, een kloeke paperback met alle festivals in Nederland.  
Ook dit jaar liet een foto in die uitgave zien, dat Alkmaar de vrijheid viert zoals het hoort: met 
z’n allen. Deze mooie promotie voor de stad schrijven we graag op ons conto. 
 
 
Samen met Horizoncollege 
Het Horizon College, met een vestiging in Alkmaar, riep studenten op mee te doen met de 
masterclass van rapper Lange Frans. Twintig studenten met diverse achtergronden maakten 
samen met Lange Frans dit nummer. In drie sessies werd de muziek en de tekst geschreven 
en de videoclip opgenomen. Student Wadeeh Ebraheem weet hoe belangrijk vrijheid is. Als 
vijftienjarige jongen vluchtte hij in z’n eentje vanuit Syrië naar Nederland en dat gegeven is 
in het nummer opgenomen. 
Lange Frans bracht op ons bevrijdingsfestival voor het eerst Blijf bij de les live op de buhne, 
samen met de Horizon Allstars! De song gaat over thema's als vrijheid en respect voor 
elkaar en verbinding. Het paste perfect om dat op ons podium live in première te laten gaan. 
 
 
Publiek onze grootse sponsor 
2018 was het vierde jaar dat onze bezoekers grotendeels het festival financieren door eten 
en drinken en activiteiten te betalen met bevrijdingsmunten. Dat klinkt simpeler dan het is. 
We moeten daar veel voor regelen. Bijvoorbeeld: mobiele pinautomaten, een sluitend tel- en 
afstortsysteem en tientallen vrijwilligers die een dag lang munten verkopen. 
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Logistieke problemen, onder andere vanwege de vele vragen van bezoekers over het 
gemeentelijke beleid en de hard plastic bekers (onderdeel van de door ons gewenste 
vergroening!) leidden tot opstoppingen en remden de omzet van de horeca. 
Gemeentelijke subsidie en een garantstelling voor slechte jaren blijft nodig als structurele 
basis en als principiële onderstreping van het belang dat gemeente Alkmaar hecht aan de 
aandacht voor vrijheid. 
Ook al zijn we positief over de gedeeltelijke financiële onafhankelijkheid, het heeft wel een 
keerzijde: Als startende ondernemer hebben we tot nu toe nog geen reserves kunnen 
opbouwen. Het is een financieel risico. 
 
 
Organisatorische uitdaging 
Het blijft voor het vrijwillige bestuur een uitdaging om het Alkmaarse bevrijdingsfestival te 
realiseren. Ten eerste in financieel opzicht door stijgende kosten vanwege o.a. meer 
beveiligers en verkeersregelaars, meer dranghekken voor fietsenstallingen, betere sanitaire 
voorzieningen, toenemende kwaliteit van andere faciliteiten en stijgende gages voor bands. 
Daarnaast voelt het bestuur druk in organisatorisch opzicht om te voldoen aan de eisen 
gesteld in de vergunningen. Veel tijd is gestoken in het schrijven van een compleet nieuw 
veiligheidsplan dat noodzakelijk werd vanwege de omhekking.  
Al jaren horen wij, dat we inmiddels hebben bewezen dat het festival goed geregeld is. Het 
is wrang dat er toch elk jaar weer nieuwe regels en controles bijkomen… 
 
 
Muziek podium en veel activiteiten voor kids  
Om financiële redenen programmeerden we op 1 podium. De line-up mocht er toch zijn: 
Move Ga*Ga (regionaal), Sunfire (nationaal), Lange Frans en Horizon Allstars (nationaal), 
Ann May (nationaal), Skotwal XL (regionaal) en Gruppo Sportivo (nationaal / slotact) 
Het muziekprogramma werd traditioneel onderbroken door de aankomst van het 
bevrijdingsvuur dat in de nacht van 4 op 5 mei door lopers van o.a. de Alkmaarse 
atletiekvereniging Hylas van Wageningen naar ons festivalterrein wordt gebracht. 
Burgemeester Bruinooge ontstak samen met artiest Lange Frans het Bevrijdingsvuur.  
 
Kinderen konden zwieren in een kindvriendelijke draaimolen, knutselen in een workshop, 
zich laten schminken en laten versieren met henna-tattoos. Kinderen die op de 12 meter 
lange springkussenbaan oververhit waren geraakt, konden tot rust komen met kinderyoga. 
 
De hoofdingang vanaf de Wilhelminalaan loopt over een breed pad met aan de ene kant het 
Kinderfestivalterrein en aan de andere kant de meet & greet met de Alkmaarse veteranen. 
Een echt feestelijke entree tot het festival. 
 
De ruimte achter het podium en de hospitalityruimte voor bands en vrijwilligers in de 
muzieknis waren alleen toegankelijk met een polsbandje. 
Nieuw was de ID-check caravan, waar meerderjarige jongeren op vertoon van hun ID een 
polsbandje konden halen om misverstanden bij het kopen van alcohol te voorkomen. 
 
 
Inhoudelijke samenwerking rond vrijheid 
Het 5MC heeft voor het tweede jaar de faciliteiten verstrekt voor een meet & greet met 
Alkmaarse veteranen. Hun kraam tegenover het kinderfestivalterrein trok enorm veel 
belangstelling. Een interview vanaf het hoofdpodium zette de veteranen neer als 
beschermers van de vrijheid en brengers van humanitaire hulp.  
Terwijl we de subsidievoorwaarden geen infomarkt vereisten, meldden een aantal ideële 
organisaties zich onverwachts om een stand te bezetten. Recht tegenover de veteranen. 
Een afvaardiging van het 5MC bezocht de herdenking van Zwarte Zondag (13 april) in Sint 
Pancras, alsmede de herdenking van de Slag bij Rustenburg (11 oktober) 
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Veilig festival 
Ook dit jaar geen rottigheid. Wat schaafwonden, blaren en hoofdpijn werden professioneel 
door het EHBO-team van het Rode Kruis verholpen. De EHBO had haar eigen veilig 
afgehekte plek aan de zijkant van het terrein. 
De beveiligers van NHTB bleven prettig low profile ondanks de prominente rol bij de 
toegangscontrole. 
Verkeersregelaars zorgden de hele dag o.a. voor veilige oversteekplekken, hielpen bij de 
controle van backstage gebied en verleenden andere hand en span diensten. 
 
 
Andere activiteiten 
www.bevrijdingsfestivalalkmaar.nl geeft tienduizenden bezoekers informatie over het festival 
en andere relevante wetenswaardigheden en is een belangrijk kanaal voor informatie over 
de Dodenherdenkingen op 4 mei in Alkmaar, Sint Pancras/Oudorp, Stompetoren/De Rijp. 
5MC zet Facebook (887 likes; +9% t.o.v. 2017) en Twitter (285 volgers; + 0% t.o.v. 2017) in 
voor snelle berichtgeving en communicatie. 
 
 
Sponsoring 
De subsidie van de Gemeente Alkmaar is structureel en het Comité blijft daar erkentelijk 
voor. Stijgende kosten voor acts en organisatie zetten de begroting onder druk. Het Comité 
blijft zoeken naar sponsoring. Onderstaande opsomming (willekeurige volgorde) laat zien 
wat samenwerking met een grote verscheidenheid aan partners in 2017 opleverde. 
Uiteraard vermelden we ook graag andere gratis geleverde zaken als afvalverwerking en 
dranghekken van Stadswerk072. 
 
Horizoncollege    Sponsoring hoofdact 
Bands en boekingsbureaus  Uiteenlopende kortingen 
Night force     Korting op geluidsversterking 
Interactive picture   Korting op ontwerp poster, website, hosting 
Fotorama De Mare   Gratis drukken promotiemateriaal 
Rode Kruis    EHBO-ers en faciliteiten met korting  
NHTB     Gratis portofoons, korting op inzet beveiligers 
Verzekeringswinkel   Financiële bijdrage 
Cultuurpark De Hout    Faciliteiten 
Atletiek vereniging Hylas  Organisatie bevrijdingsvuur 
ING-bank Alkmaar   Ondersteuning mobiel betalen 
Studenten Mediacollege A'dam  Facilitaire ondersteuning en social media team 

 
We danken de 'stille krachten' onder de ambtenaren en natuurlijk onze bezoekers! 
 
 
Bestuurszaken 
De organisatorische druk op het bestuur is groot. We vinden het niet wenselijk om het 
bestuur veel groter te maken. Door met portefeuilles te werken wordt het organiseren 
overzichtelijker en efficiënter.  
Het vinden van enthousiastelingen die zonder vergoeding een professioneel 
bevrijdingsfestival organiseren blijft moeilijk. De verantwoordelijkheid die daarmee gepaard 
gaat maakt mensen huiverig om zich voor meer taken dan alleen de klussen op het festival 
te binden.  
 
De beloning voor een jaar belangeloze inzet is een goed bezocht festival met multicultureel 
publiek van jong en oud. De erkenning door politiek en cultuur, door Alkmaarders en 
regiogenoten, door duizenden bezoekers op onze site, twitter en facebook en de 
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overwegend positieve aandacht in de media verzacht de vermoeidheid die na afloop het 
5MC overspoelt. Een etentje is een kleine beloning (als de financiën dat tenminste toelaten). 
 
 
Visie voor 2019 en daarna 
We willen een veilig en niet commercieel festival voor alle culturen en voor jong en oud 
georganiseerd door vrijwilligers. Vrijheid is van en voor iedereen. Die sfeer moet je 
terugvinden in terreinindeling, programmering van activiteiten voor kinderen, bands en 
horeca. Het aanbod van de horeca -met onder meer glutenvrije en vegetarische producten- 
willen we nog diverser en gezonder maken. 
Verdere vergroening (o.a. vervangen van de dieselaggregaten door structurele 
stroomtoevoer en gebruik van herbruikbare bekers) van het festival heeft prioriteit.  
We willen groeien in kwaliteit, niet in aantal bezoekers. 
 
De samenwerking met het Horizoncollege willen we voortzetten en uitbreiden. Die levert 
financiële, organisatorische  en sociaal maatschappelijke voordelen voor beide partijen op. 
Winst is ook dat de studenten van het Horizoncollege meer te weten komen over de 
noodzaak om aandacht aan vrijheid te geven en 5MC een jonger publiek gaat aanspreken. 
 
We houden de financiering grotendeels in eigen hand. Als we voldoende financieel 
vertrouwen hebben opgebouwd, gaan we tijd en energie besteden aan waar het ons om 
gaat: Aandacht voor vrijheid en democratische verworvenheden in Nederland.  
 
Vrijheid is niet gratis. Bevrijdingsfestival Alkmaar wel. 
 
 
Het 5 Mei Comité bestond in 2018 uit: 
Hugo Koeman (voorzitter); Koen Blok (secretaris); Anna Koeman (penningmeester);  
Frans Jong (faciliteiten); Coen Gravemaker (podium en faciliteiten) en Yuhwi Hoebe 
(kinderfestival). 
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