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VERSLAG VAN HET BESTUUR
Na het overlijden van Freddie Dekker-Oversteegen in 2018, was 2019 het eerste jaar waarin
we het als Stichting zonder de verzetsvriendinnen van Hannie Schaft moesten doen. Maar
we stonden – en staan – er zeker niet alleen voor. We krijgen hulp uit vele hoeken en zijn
strijdbaar als altijd om de idealen van Hannie Schaft en haar verzetsvriendinnen uit te
dragen. Juist nu moeten wij opkomen tegen onrecht, uitsluiting en onderdrukking.
De Hannie Schaftboom
Op woensdag 17 april 2019 verzamelden kinderen van de Haarlemse Hannie Schaftschool
zich in het Kenaupark in Haarlem voor een bijzondere ontmoeting met oud-verzetsstrijder
Henri Dutot. Enkele jaren geleden is in het park de Hannie Schaftboom gepland. Jaarlijks
komen we daar op de sterfdag van Hannie bijeen met schoolkinderen. Enthousiast stellen
de kinderen de toen 95-jarige Henri Dutot, die zich 16-jarige leeftijd aansluit bij het
Haarlemse verzet, allerlei vragen. Ze waren duidelijk onder de indruk van de verhalen.
De Herdenking
In de ochtend van 24 november 2019 werden traditiegetrouw op de Eerebegraafplaats in
Bloemendaal kransen gelegd op het graf van Hannie Schaft. Het was er drukker dan ooit,
mede omdat het de laatste keer zou zijn voor George ten Hoope, die na 33 jaar als
beheerder voor de Eerebegraafplaats te hebben gewerkt met pensioen zou gaan en voor het
laatst de vlag voor Hannie streek. Wij zijn hem dankbaar voor de prettige samenwerking in
al die jaren.
In de Groenmarktkerk in Haarlem hadden zich inmiddels meer mensen dan ooit verzameld.
Zelfs de deur naar de bovengalerij ging open.
Zoals wel vaker werd de ook de Herdenking in 2019 muzikaal omlijst door verrassende
muzikale talenten; dit jaar door Tobias van der Wardt en Jean Baptiste Milon. Daantje Vink
las een indrukwekkend gedicht voor en Tanneke Bethlehem en Nicole Borsee verzorgden
een kleine vooruitblik op de mini opera over Hannie schaft, die in 2020 in Haarlem wordt
opgevoerd. Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang & Vriendschap was als vanouds in
alle opzichten indrukwekkend.
De Hannie Schaftlezing werd dit jaar verzorgd door Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Haar imponerende betoog plaatste opkomen voor
de vrijheid in een breder en internationaal perspectief. We lijken soms af te koersen op een
samenleving waarin het normaal is om anderen de schuld te geven van problemen, aldus
Kaag. Haar oproep tot in actie komen als het er echt toe doet, raakte velen in het hart: “het
is een keuze om je te verzetten tegen onrecht, juist wanneer die keuze moeilijk is.”
De bijeenkomst werd afgesloten met een druk bezochte stille tocht en kranslegging in het
Kenaupark.
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In 2020 is het 100 jaar geleden dat Hannie Schaft is geboren. Reden om in plaats van te
herdenken juist dit feit te vieren. Met als motto, 100 jaar Hannie Schaft: pal voor de vrijheid.
Financiën
Mede dankzij de vele donaties heeft de Stichting het jaar 2019 met een positief resultaat van
€1.662 kunnen afsluiten. Gelukkig konden we ook in 2019 voor de jaarlijkse subsidie weer
rekenen op de gemeente Haarlem en het Nationaal Comité 4&5 mei. Het resultaat voor het
boekjaar is aan de algemene reserves toegevoegd.
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JAARRREKENING
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31-12-2019
€

31-12-2018
€

92.115
6.423
13.847

92.115
5.449
11.860

112.385

109.424

10.572
1.662
12.234

9.749
823
10.572

Voorziening

6.000

4.000

Kortlopende schulden

2.036

2.738

Overlopende passiva

92.115

92.115

112.385

109.424

ACTIVA
Vlottende activa
Toen niet, nu niet, nooit!
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Winstreserves
Resultaat boekjaar
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2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

2019
€

2018
€

5.638
616
6.423
1.426
0
14.103

4.134
343
6.423
2.447
0
13.347

3.432
2.703
2.557
1.750
2.000
12.441

2.834
2.588
5.102
0
2.000
12.524

1.662

823

Opbrengsten
Donaties
Collecte Herdenking
Subsidies
Verkopen
Rente

Kosten
Herdenking
Nieuwsbrieven
Algemene kosten
Inkopen
Voorziening
Resultaat boekjaar
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3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31-12-2019
ACTIVA
Liquide middelen
ING betaalrekening
ING spaarrekening

13.847
0
13.847

4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019
2019
Herdenking
Uitnodigingen
Posters en kaarten
Huur kerk
Geluid en beeld
Bloemen
Muziek
Beveiliging
Catering

979
293
350
415
400
775
0
220
3.432

Algemene kosten
Hosting
Webwinkel
Postbus
Contributies
Bankkosten
Verzekeringen
Onkosten bestuur

611
170
253
115
145
413
712
2.557
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5. ALGEMENE GEGEVENS
De Nationale Hannie Schaft Stichting is opgericht op 3 juni 1996, bij notariële akte verleden
door notaris mr. A.C.J. Böggemann te Amstelveen. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op
11 februari 2019 door de heer mr. A.J. Avenarius, notaris te Amsterdam.
Hannie Schaft – ‘het meisje met het rode haar’– kwam in verzet tegen onderdrukking van
anderen. Ze was een van de weinige vrouwelijke leden van het gewapend verzet en gaf op
jonge leeftijd haar leven voor de vrijheid. Zij is een blijvende inspiratiebron voor allen die
opkomen voor de vrijheid en inclusiviteit. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. De Nationale
Hannie Schaft Stichting wil de strijd van Hannie Schaft herdenken en bewustwording bij
nieuwe generaties stimuleren. De stichting organiseert jaarlijks de Nationale Hannie Schaft
Herdenking en de Hannie Schaftlezing.
Conform de statuten wordt het dagelijks bestuur gevoerd door de voorzitter (Jeroen
Pliester), de secretaris (Hans Bakker) en de penningmeester (Ivo Kuipers.)
De bestuursleden krijgen geen beloning maar kunnen gemaakte kosten desgewenst
declareren.
Bij ontbinding van de Stichting zullen de nog aanwezige middelen worden uitgekeerd aan
een instelling die een doel nastreeft zoveel mogelijk gelijk aan die van de Stichting.
Het bestuur:
Jeroen Pliester (voorzitter)
Mieke Benda
Ivo Kuipers (penningmeester)
Ron Hoogenboom
Hans Bakker (secretaris)

Haarlem, 11 mei 2020

8

