Activiteitenplan 2019

Op zaterdag 21 september 2019 zal
75 jaar vrijheid van de stad Eindhoven
worden herdacht én gevierd tijdens de
tweede editie van bevrijdingsfestival
Liberation 040!

Liberation040 Bevrijdingsfestival Eindhoven
Vorig jaar heeft de eerste editie van het
Eindhovens bevrijdingsfestival Liberation 040
plaatsgevonden op het 18 Septemberplein.
Na deze zeer succesvolle eerste editie van het
culturele en muzikale bevrijdingsfestival zal
komend jaar een tweede editie plaatsvinden
op 21 september 2019, waarbij de 75 jaar
vrijheid van de stad zal worden herdacht, maar
natuurlijk ook extra groots gevierd zal worden.
Liberation 040 zal wederom in het teken
staan van het creëren van bewustwording
onder jongeren en young-professionals ten
aanzien van de bevrijding van Eindhoven,
de
gebeurtenissen
tijdens
de
Tweede

Wereldoorlog en het feit dat vrijheid nog altijd
niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Om dit
zo goed mogelijk te bereiken heeft de stichting
de volgende speerpunten geformuleerd:
•
•

•

Bewustwording creëren onder jongeren in
Eindhoven door middel van een interactief,
cultureel en muzikaal festival.
Het visualiseren en herdenken van de
geschiedenis van Eindhoven tijdens de
Tweede Wereldoorlog om zo het cultureel
erfgoed van de stad te behouden.
Het vieren van de vrijheid waarvan
Eindhovenaren inmiddels 75 jaar mogen
genieten.

Deze speerpunten zullen worden nagestreefd
doordat het festival gratis toegankelijk is voor
iedereen van jong tot oud en zal plaatsvinden
midden in het centrum van Eindhoven op het 18
Septemberplein. Daarnaast zullen de verhalen
en het beeldmateriaal over de geschiedenis
van Eindhoven gedurende de dag te horen en
te zien zijn op het festivalterrein. Ook zal er de
mogelijkheid zijn om in contact te komen met
veteranen, het verhaal van een vluchteling te
horen en zal de dag natuurlijk feestelijk en
muzikaal worden begeleid door optredens van
verschillende artiesten.

Programma en publiek
Vanaf 12 uur zal Liberation 040 voor iedereen
gratis toegankelijk zijn. Wij zullen ons op het
begin van de dag primair focussen op gezinnen
met jonge kinderen en middelbare scholieren.
In dit middagprogramma zal de nadruk
liggen op het doorgeven van de vrijheid en

bewustwording creëren voor het feit dat
vrijheid niet vanzelfsprekend is. Aangezien
wij gelukkig al 75 jaar mogen genieten
van de vrijheid, is het belangrijk dat dit
bewustzijn wordt doorgegeven aan de
jongere generaties. Dit zal gebeuren door
het visualiseren van de gebeurtenissen
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Daarnaast zal er aan verschillende
gastsprekers, zoals (jonge) veteranen en
vluchtelingen, een podium worden geboden
om hun ervaringen te delen. Uiteraard
zal er voor de jongste kinderen ook de
mogelijkheid zijn om geschminkt te worden
en zal er een springkussen aanwezig zijn.
Naarmate de middag vordert, zal er steeds
meer focus gaan liggen op het vieren van
de vrijheid. Het programma zal zich dan
ook meer gaan focussen op studenten en
young-professionals. Er zullen verschillende
zangers en DJ’s optreden om het feest aan
te slingeren, wat tot middernacht door zal
gaan. Desondanks zullen we om 19.44
uiteraard een minuut stil zijn om letterlijk
stil te staan bij de vele levens die onze
vrijheid heeft gekost.

Social media
Facebook: Vanuit de Liberation 040
Facebookpagina is er een Facebookevenement
georganiseerd. Deze heet Bevrijdingsfestival
Eindhoven 2019. Hierop zal de line-up
worden bekend gemaakt en zullen door het
jaar heen ook meerdere like&win-acties
worden gepost.
Instagram: Om vooral onze jongere
doelgroep aan te spreken, onderhouden
we onze Instagram pagina, waarop in
aanloop naar het evenement verschillende
promotievideo’s zullen worden geplaatst.
Website:
Op
onze
website
www.
liberation040.nl
zal
alle
belangrijke
informatie, zoals de timetable en huisregels
te vinden zijn. Uiteraard vindt u hierop ook
de aftermovie van de eerste editie.

Samenwerkingsverbanden en
besturingsmodel
Partners

Dit jaar zullen wij samenwerken met
Amnesty International, Unicef Student
Team Eindhoven, Stichting 18 September,
Eindhoven Studenten Corps, Studio040
en GlowFM. Daarnaast hopen wij onze
samenwerking met de Gemeente Eindhoven,
de Technische Universiteit Eindhoven en het
Eindhovens Dagblad door te mogen zetten.

Governance Code Cultuur

De stichting kent de Governance Code
Cultuur en past deze toe, de toepassing
van de principes van de code sluit aan bij
de doelstelling, aard en omvang van de
organisatie. De organisatie kan afwijken
van een principe of een praktijkaanbeveling.
Aard en omvang van de organisatie of
aanwezige kennis en ervaring leveren de
motieven. In het jaarverslag maakt de
organisatie melding van toepassing van de
code en van eventuele wijzigingen op het
gebied van de governance, inclusief het
besturingsmodel. Op de website geeft de
organisatie informatie over de wijze waarop
zij de code toepast.

Besturingsmodel

De organisatie van Liberation 040 telt acht
commissieleden met de volgende functies:
voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter, stagemanager en techniek, lid
acquisitie, lid promotie en lid aankleding
en logistiek. Er wordt wekelijks vergaderd
om de voortgang van de organisatie van
het evenement te bespoedigen. Daarnaast
draagt de commissie verantwoording af aan

de gelijknamige overkoepelende stichting.
Deze stichting telt acht leden, waaronder
een aantal organisatoren van een vorige
editie. Zij vervullen een adviserende rol ten
opzichte van de commissie en controleren
de commissie op het nastreven van de
speerpunten van het evenement.

Afspraken bezoldiging

De organisatie van Liberation 040 is een
non-profit organisatie. Dit betekent dus ook
dat de organisatoren geen vergoeding zullen
krijgen. Het festival is geheel op vrijwillige
basis georganiseerd. De waardering en
ervaring is een grote drijfveer voor de
leden om deel te nemen in de organisatie,
waardoor er geen vergoeding tegenover
hoeft te staan.

Financieel toezicht

Een onafhankelijke kascommissie controleert
de begrotingen en uitgaven. Deze commissie
bestaat uit leden die veel ervaring hebben
met de organisatie en het beheren van
financiën. Eens in de maand moet de
organisatie zich verantwoorden tegenover de
kascommissie; de begroting wordt uitgelegd
en de voortgang wordt besproken. Ook zit in
de stichting altijd een oud-penningmeester,
die een controlerende en adviserende rol
heeft.
Aangezien er gestreefd wordt naar een
terugkerend festival, zal de winst van de
voorgaande editie geherinvesteerd worden
in de aankomende editie. Dit geld is bedoeld
om het festival beter te promoten, de
aankleding te verbeteren en grotere artiesten
te laten optreden. Met dit startbudget zal
het festival elk jaar weer verder groeien en

steeds belangrijker worden voor de stad
Eindhoven.

Contactgegevens
Wij zijn te bereiken via e-mail en telefoon:
E-mail: info@liberation040.nl
Chris Swinkels
+31 6 33177844
chris@liberation040.nl
Mardi van Oosten
+31 6 57386559
mardi@liberation040.nl

