Jaarverslag 2021
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)

1. Het had zo mooi kunnen zijn (deel 2)
Het bestuur van het 5 Mei Comité (5MC) besloot in de eerste week van maart 2021, dat de
coronamaatregelen voor de tweede keer verhinderden om Bevrijdingsdag te vieren met een
groot Bevrijdingsfestival in de Alkmaarderhout.
De inmiddels gestarte voorbereidende activiteiten werden gestaakt. Dat is jammer. Met
name ook als we bedenken dat het bestuur en anderen op dat moment al veel tijd en energie
in het organiseren van de festiviteiten gestoken had.
Uiteraard wilden we ook dit keer Bevrijdingsdag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Niet
alleen omdat wij conform onze statuten daaraan aandacht moeten geven, maar vooral omdat
sommige groeperingen in Nederland de coronamaatregelen op weerzinwekkende wijze
vergeleken met de absolute onvrijheid van de bezetting.
Met toestemming van gemeente vond het 5 Mei Comité een alternatief.
2. Bevrijdingsdag vierden we in 2021 online in Alkmaar
Het 5MC maakte in samenwerking met Alkmaarse organisaties als het Regionaal Archief
(Jesse van Dijl), Podium Victorie, Artiance en atletiekvereniging Hylas (Ron Kabel) een
online Tv-programma bestaande uit verschillende clips.
Het feestelijke programma gaf vanuit diverse invalshoeken aandacht aan Bevrijdingsdag in
Alkmaar. Toen en nu. Onder anderen waarnemend Burgemeester Emile Roemer,
stadsdichter Joris Brussel en stadsbeiaardier Christiaan Winter werkten mee. De bekende
van oorsprong Alkmaarse artiest Yori Swart was in 2009 de festivalopener. Zij deed nu een
speciaal optreden vanuit haar studio.
Het programma van een uur was op 5 mei via Streekstad Centraal te bekijken. En daarna via
ons eigen Youtube-kanaal.
Interessant om te vertellen is, dat de clip waarin historicus Leen Spaans vertelt over Truus
Wijsmuller in een later stadium Engels ondertiteld is.
3. Samenwerking rond vrijheid
Dodenherdenking
Hoe begrijpelijk en tegelijk teleurstellend was het dat voor het tweede achtereenvolgende
jaar de jaarlijks drukbezochte Dodenherdenking bij het monument aan de Harddraverslaan
niet kon doorgaan.
De bloemlegging door de voorzitters van het 4 Mei comité en het 5MC bij de oorlogsgraven
op begraafplaats Sint Barbara en bij het monument aan de Harddraverslaan was slechts een
minimale vorm van respect betonen aan de slachtoffers van de Tweede wereldoorlog.
Gelukkig besteedde gemeente Alkmaar (met name online) aandacht aan 4 mei met onder
andere 3 clips waarin jongeren de verhalen vertelden die horen bij de oorsprong van de
herdenkingen in De Rijp, Schermer en Alkmaar. Het 5MC had hier enige betrokkenheid bij.
De solidariteit die je voelt als je met honderden gelijkgestemden de 2 minuten stilte in acht
neemt, miste helaas ook nu weer bij het kijken vanaf de luie bank thuis.
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Namenmonument
In november 2019 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan om een monument te
realiseren met de namen van alle uit de huidige gemeente Alkmaar afkomstige slachtoffers
van de Holocaust op een centrale locatie in de openbare ruimte.
Sinds begin 2020 is het 5MC betrokken bij de klankbordgroep die het proces begeleidt. Het
is een arbeidsintensief proces, waarbij de grootste zorgvuldigheid in acht moet worden
genomen. Een fout in de namen op het monument zou onvergeeflijk zijn.
Op 23 november stemde het college van B&W in met het definitieve ontwerp voor het
monument dat op het plein voor station Alkmaar komt te staan. De positieve medewerking
van o.a. de NS verdient respect.
Eind 2021 zijn de voorbereidingen voor de daadwerkelijke realisatie gestart. De verwachting
is dat de onthulling in het voorjaar van 2022 plaatsvindt.
Vredesweek 2021
Het 5MC was betrokken bij de organisatie van de Vredesweek in Alkmaar (18 t/m 26
september). Dit nationale evenement wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband
van Amnesty International, Art. 1 NHN Bureau Discriminatie zaken, Interreligieus en
levensbeschouwelijk platform Alkmaar en samenwerkingspartners als Filmhuis Alkmaar,
Bibliotheek Kennemerwaard etc.
Op initiatief van het 5MC en gefinancierd door het samenwerkingsverband maakten jongeren
een clip van 6 minuten over het thema van de vredesweek ‘Inclusief samenleven’. Het thema
werd creatief uitgewerkt in de clip ‘Wat doe jij in vredesnaam online’ waarin jongeren in
straatinterviews vertellen over respect op social media of juist het gebrek eraan.
Tijdens de feestelijke opening van de Vredesweek door burgemeester Anja Schouten ging
de clip in première. Verder waren er vertoningen in het Alkmaarse Filmhuis en op de
multiculturele slotmanifestatie in Wijkcentrum Overdie.
De clip is via ons Youtube-kanaal te bekijken.
Herdruk Uitgave over Slag bij Rustenburg
Elk jaar wordt op 11 oktober bij de kerk in Stompetoren de Slag bij Rustenburg herdacht. De
historische Kring Ursem (HKU) heeft een flink aantal jaren terug een uitgave gemaakt die de
gebeurtenissen en de aanleiding daartoe beschrijft.
Ondanks het feit, dat de gebeurtenissen in 1944 plaatsvonden, komen er nog steeds nieuwe
feiten aan het licht en dus zijn correcties nodig.
Het 5MC heeft op verzoek van HKU geholpen bij de totstandkoming van een herdruk. Dat
doen wij graag, omdat een dergelijke ingrijpende gebeurtenis in het collectieve geheugen
verankerd moet blijven. Een financiële bijdrage van de afdeling Cultureel erfgoed van de
gemeente Alkmaar maakte dat mogelijk.
4. Sponsoring
De subsidie van de Gemeente Alkmaar is structureel en 5MC is daar erkentelijk voor.
Stijgende kosten voor acts en organisatie zetten de begroting onder druk. 5MC blijft zoeken
naar sponsoring. Onderstaande opsomming toont de verscheidenheid aan partners die voor
2021 hun steun of medewerking hadden toegezegd.
Wij hopen dat wij in 2022 wederom op hun medewerking mogen rekening
Bavaria
Victoriefonds
(studenten) Horizoncollege
Bands en boekingsbureaus
Night force
Support media
Stadswerk072
Loonbedijf Klaver Zuid-Schermer
Rode Kruis

Sponsoring in geld en faciliteiten
Financiële bijdrage
Hulp bij communicatie, vrijwilligers
Uiteenlopende kortingen
Korting op geluidsversterking
Gratis LED-scherm
Facilitaire ondersteuning
Rijplaten
EHBO-ers en faciliteiten met korting
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NHTB
Verzekeringswinkel
Cultuurpark De Hout
Atletiek vereniging Hylas

Gratis portofoons, korting op inzet beveiligers
Financiële bijdrage
Faciliteiten
Organisatie bevrijdingsvuur

5. ANBI-status
Om aantrekkelijker te zijn voor sponsors heeft 5MC de ANBI-status aangevraagd en in 2020
verkregen. Giften aan 5MC zijn aftrekbaar. Daarvoor hebben we o.a. een beleidsplan, een
financieel overzicht en een bevestiging dat bestuursleden geen salaris ontvangen
aangeleverd. Op verzoek van de Belastingdienst moeten ter zijner tijd onze staturen op één
puntje worden aangepast.
6. Visie voor 2022 en daarna
5MC stimuleert de eigentijdse beleving van de democratische verworvenheden en vraagt
aandacht voor het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid heeft onderhoud en
aandacht nodig. 5MC doet dat door het organiseren van het Alkmaarse bevrijdingsfestival,
het exploiteren van een website en het geven van informatie; ook via social media.
Daarnaast ondersteunt de stichting met raad en daad (lokale en regionale) initiatieven van,
maatschappelijke, culturele of educatieve aard die passen bij de statutaire doelstelling.
Uitgangspunten
Activiteiten van 5MC gaan uit van vrijheid van meningsuiting en respect voor geloof,
geslacht, leeftijd, cultuur of afkomst. 5MC heeft geen winstoogmerk en is partijpolitiek
onpartijdigheid. Het niet-commerciele festival is gratis toegankelijk, zodat ook bezoekers met
een kleine beurs kunnen komen.
Bij het organiseren van het bevrijdingsfestival wordt het milieu zoveel mogelijk ontzien. Een
voorbeeld is het weren van plastic materialen op het festivalterrein. Al in 2019 werden bekers
in bruikleen gebruikt, die festivalbezoekers laten hervullen en bij het verlaten van het terrein
inleveren. Verdere vergroening (o.a. vervangen van de dieselaggregaten door structurele
stroomtoevoer) van het festival heeft prioriteit.
De jeugd heeft de toekomst. Daarom is een belangrijk onderdeel van het bevrijdingsfestival
samenwerken op het terrein van (educatieve) activiteiten voor kinderen van
basisschoolleeftijd en oudere doelgroepen.
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 vega producten- willen we
nog diverser en gezonder maken en een mondialere uitstraling geven.
We willen groeien in kwaliteit, niet in aantal bezoekers.
Vrijheid is kostbaar. Bevrijdingsfestival Alkmaar gratis.

Het 5 Mei Comité bestond in 2021 uit:
Hugo Koeman (voorzitter)
Koen Blok (secretaris)
Anna Koeman (penningmeester)
Frans Jong (faciliteiten)
Coen Gravemaker (podium / faciliteiten)
Evelien Priester (kinderfestival / publiciteit)
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