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Op zaterdag 19 september 2020 wordt
de bevrijding van de stad Eindhoven herdacht én gevierd tijdens de derde editie
van bevrijdingsfestival Liberation 040!

Introductie
Afgelopen jaar heeft de tweede succesvolle
editie van het Eindhovens bevrijdingsfestival
Liberation 040 plaatsgevonden. Na het
succes van beide voorgaande edities wordt
ook dit jaar de bevrijding van Eindhoven
groots gevierd. Op zaterdag 19 september
staat wederom ’s middags en ’s avonds het
hele 18 Septemberplein in het teken van
het vieren van de vrijheid en het herdenken
van de Tweede Wereldoorlog. Liberation 040
creëert met behulp van sprekers, veteranen
en maatschappelijke partners bewustwording
onder jongeren en young professionals over de
bevrijding van Eindhoven, de gebeurtenissen
tijdens de Tweede Wereldoorlog en het feit
dat vrijheid nog altijd niet voor iedereen

vanzelfsprekend is. Door middel van verhalen
en beeldmateriaal wordt deze belangrijke
geschiedenis toegelicht door veteranen van
toen en nu. Naast herdenken wordt de vrijheid
uiteraard de hele dag gevierd met optredens
van muzikanten en performers voor jong en
oud.
Dit activiteitenplan geeft inzicht in de plannen
voor Liberation 040 2020, alsmede de structuur
van de stichting.

Missie
Liberation 040 wil een toonaangevend
bevrijdingsfestival in Eindhoven zijn, waar
bewustwording
van
vrijheid
gecreëerd
wordt bij de inwoners van Eindhoven, met
als hoofddoelgroep de jongeren en young
professionals. Daarnaast willen wij de vrijheid
vieren waar wij al 76 jaar van kunnen genieten.
Dit doen wij door middel van educatieve en
feestelijke activiteiten die in dit activiteitenplan
beschreven worden. Voor ons festival zijn de
volgende speerpunten geformuleerd:
-

Bewustwording van vrijheid 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;

Activiteiten
Vrijheid eren
Tijdens het festival Liberation 040 worden
deze speerpunten constant nagestreefd.
Overdag zijn er meerdere educatieve
stands en installaties waar bezoekers
van alle leeftijden kennis kunnen opdoen
over Eindhoven ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog en wat het betekent om vrij
te zijn. Zo wordt er in samenwerking met
Eindhoven in Beeld een tijdlijn opgehangen,
die belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Eindhoven en de oorlog
toelicht met tekst en beeld. Om bezoekers
op een interactieve manier in contact te
brengen met de oorlogsgeschiedenis,
staat er ook een installatie van Eindhoven
Museum.

De belangrijkste verhalen worden uiteraard
verteld door de mensen die erbij waren.
Echter is bij de twee voorgaande edities
gebleken dat het nodig is om de drempel te
verlagen voor jongeren om een gesprek
aan te gaan met een veteraan of iemand
die de oorlog op een andere manier heeft
meegemaakt. Daarom worden voorafgaand
aan het festival interviews opgenomen

waar deze mensen hun verhaal kwijt
kunnen. Deze korte films worden tijdens het
festival afgespeeld en een samenvatting
van deze interviews met een bijpassende
foto van degene waar het over gaat worden
op banners langs het terrein geplaatst.
Naast het horen en lezen wat een veteraan
heeft meegemaakt wordt er ook gezorgd voor
visuele hulpmiddelen om een gesprek aan
te gaan. In samenwerking met Club Wheels
wordt een militair voertuig tentoongesteld
en met behulp van Augmented Reality (AR)
wordt aan de bezoekers getoond hoe het
in de oorlog was. Dit zal gedaan worden
middels een visitekaartje van een veteraan
die gescand kan worden via de AR app. Door
het scannen van de foto op het visitekaartje
zal er een samenvatting worden weergeven
die laat zien wat de veteraan heeft ervaren.
Dit zorgt er voor dat bezoekers sneller een
gesprek aan kunnen gaan en meer leren
over de geschiedenis van Eindhoven en de
oorlog.
In samenwerking met 100 jaar Eindhoven
willen wij de stadsdichter laten spreken,
deze dichter schrijft een gedicht over de
100-jarige samenstelling van Eindhoven
met als hoofdonderwerp de bevrijding en
Tweede Wereldoorlog.
De afgelopen edities hebben ook samenwerkingen met Amnesty International,
Stichting 18 September, Vluchtelingenwerk
en Unicef Student Team Eindhoven hun
vruchten afgeworpen. Zij hebben met
hun ervaring het organisatietraject en het
festival zelf naar een hoger niveau getild.
Daarnaast staan zij zelf met een stand op
Liberation 040 om bezoekers meer bij te
brengen over wat het betekent om vrij te
zijn en hoe je hiervoor kan strijden.

Vrijheid vieren
Naast het eren van de geschiedenis is het
ook een streven van Liberation 040 om de
vrijheid groots te vieren. Daarom zijn er
gedurende de hele dag activiteiten waar
iedereen zijn/haar vrijheid kan uiten of even
kan ontspannen. Zo wordt een stuk van het
terrein ingericht voor jongere kinderen,
zodat zij daar het terrein naar eigen invulling
kunnen versieren. Zij kunnen daar spelen
met vingerverf en stoepkrijt en kijken naar
de voorstelling van een poppenkast.
Ook middelbare scholieren worden bij het
festival betrokken. Net als voorgaande jaren
krijgen scholieren uit de omgeving de opdracht
om zichzelf te uiten omtrent vrijheid in een
mooie tekening of gedicht. Een verzameling
van deze opdrachten wordt tijdens het
festival tentoongesteld. Zij worden ook
gevraagd om hun interpretatie van vrijheid
op te schrijven en een boodschap hieraan
mee te geven. Deze worden vervolgens als
eerste in een wensboom opgehangen. In
deze wensboom kunnen bezoekers de hele
dag hun boodschap over vrijheid ophangen,
zodat deze op het einde van het festival vol
hangt met mooie berichten.
Onze primaire doelgroep, jongeren en young
professionals, wordt vooral aangetrokken
middels het muziekprogramma. Met een
diverse line-up van lokaal en landelijk
bekende artiesten wordt deze groep
aangemoedigd om hun vrijheid te komen
vieren. Op het festivalterrein zelf hebben
zij dan alle mogelijkheid om ook in contact
te komen met het educatieve deel van het
festival. Zo heeft iedereen de ruimte om
op zijn/haar manier vrijheid te vieren en
herdenken.

Het terrein

Het festival vindt plaats op het centraal
gelegen 18 Septemberplein. Overdag zijn
in het midden van het terrein de hekken
geopend om de doorstroom vanuit de
winkelstraat Demer naar Piazza te behouden,
‘s avonds worden deze ingangen gesloten in
verband met de veiligheid van de bezoekers.
Op het terrein komen verschillende stands
van de maatschappelijke partners te
staan, daarnaast is er een zitplaats in
huiskamersfeer om contact te maken met
veteranen en zijn er bankjes om rustig te
genieten van een hapje en drankje. Eten
is gedurende het festival te verkrijgen bij
verschillende foodtrucks op het terrein en
drinken is te halen bij een van de barren.
Verder wordt er gezorgd voor gezellige en
educatieve aankleding door middel van
kunstwerken van kinderen over vrijheid
aan de hekken, een boom waar bezoekers
hun interpretatie van vrijheid aan kunnen
hangen, vele lichtjes en lampionnen. Op het
terrein staat een groot podium met LEDscherm centraal, waar de artiesten optreden
en korte films afgespeeld kunnen worden.
Tenslotte is het bekende logo van Eindhoven
ook terug te vinden op het terrein.

Meerwaarde stad en inwoners

Het festival is gratis toegankelijk voor
iedereen, waarbij ook rekening gehouden
wordt met mindervaliden. Het doel van
Liberation 040 is om ervoor te zorgen dat
bezoekers zich bewust worden van hun
vrijheid door stil te staan bij de bevrijding
van Eindhoven in 1944. Om er stil bij te
kunnen staan is kennis nodig en aangezien
jongeren uit Eindhoven en omstreken
vrijwel niet op de hoogte zijn van de
gebeurtenissen in Eindhoven ten tijde van
de Tweede Wereldoorlog, wordt tijdens het
festival de geschiedenis van de stad op
een interactieve en toegankelijke manier
verschaft. Niet alleen willen wij mensen
bewust maken, maar vinden wij het ook
belangrijk om de herinneringen in stand te
houden. Omdat het al 76 jaar geleden is,
is het nu dus aan de jongere generatie om
deze herinneringen te laten voortbestaan.
Jong en oud zijn allen welkom en er zijn
dan ook veelzijdige activiteiten om deze
verschillende doelgroepen aan te spreken.
De Eindhovense samenleving wordt daardoor
op een culturele manier aangesproken door
middel van artiesten, sprekers, veteranen
en vluchtelingen. Op deze manier wordt
zowel de geschiedenis als het culturele
leven in Eindhoven overgebracht aan alle
bezoekers.
Op 5 mei hebben andere grote steden een
groot bevrijdingsfestival. Echter, met de
derde editie van Liberation 040, kan ook
Eindhoven als stad zich op zowel regionaal
als nationaal niveau goed profileren. Wat
een bevrijdingsfestival voor de stad zelf
speciaal maakt is dat de bezoekers meer

interesse hebben in de informatie die wij
verstrekken, doordat het informatie is over
de stad waar de inwoners zich thuis voelen.

Promotie

Bereiken van inwoners
De doelstelling voor dit festival is 6000 tot
7000 bezoekers gedurende de dag.
‘s Middags wordt primair gericht op gezinnen,
scholieren en studenten en naarmate de dag
vordert wordt de focus meer op studenten
en young professionals gelegd. Gedurende
het festival wordt secundair gericht op de
resterende inwoners van Eindhoven.
Inwoners van Eindhoven
Om de gemiddelde inwoner te bereiken wordt
er gepromoot aan de hand van zadelhoesjes,
banners, banieren, posters en flyers in alle
openbare gelegenheden in de stad. Wij gaan
met ons promotiemateriaal ook langs bij
sport-, cultuur- en ouderenverenigingen. De
gemiddelde inwoner wordt verder bereikt
door middel van de media, zo willen wij een
artikel plaatsen in het Eindhovens Dagblad
en op Omroep Brabant. Naast de regionale
media willen wij ook in lokale nieuwsbladen
zoals Rond ‘t Hofke en Mooi Son en Breugel
komen te staan. Bovendien gaan social
media zoals Instagram, Facebook en
Snapchat een belangrijke rol spelen in het
bereiken van zowel inwoners als studenten.
Dit gebeurt door middel van verschillende
like & win-acties en door gedurende het jaar
oorlogsverhalen en updates van het festival
te posten. Tenslotte worden tijdens acquisitie
de sponsorende bedrijven uitgenodigd op
het festival en gaan grote artiesten als Snelle
en La Fuente met hun optredens voor extra
bezoekers zorgen.

Scholieren en studenten
Een deel van onze doelgroep bevat ongeveer
65.000 studenten en scholieren. Om deze
te bereiken en te enthousiasmeren om het
festival te bezoeken gaan wij langs met ons
promotiemateriaal bij middelbare scholen
en basisscholen in en rond Eindhoven, het
Summa College, De Rooi Pannen, de Design
Academy, de Fontys en de Technische
Universiteit. Wij promoten ook extra actief
tijdens grote studenten evenementen zoals
de TU/e- en Fontys intro om het onderwerp
vrijheid onder de aandacht te brengen. Naast
de algemene studenten evenementen gaan wij
de studenten-, cultuur-, en studieverenigingen
uit Eindhoven hierbij betrekken omdat zij
samen veel studenten vertegenwoordigen.
Onder andere E.S.C (±400 leden), SSRE
(±350 leden), Theta (±450 leden) en
Demos (±400 leden) worden benaderd. De
studieverenigingen van de universiteit steunen
ons door het festival te promoten binnen hun
leden en op de faculteiten.
Verder willen wij middelbare scholieren
stimuleren om kennis op te doen en naar het
festival te komen door hen spandoeken te laten
maken voor op de hekken van het festival, die
zij op de dag zelf aan hun ouders kunnen laten
zien.

Promotieplanning
De promotieplanning is opgedeeld in vijf
fases.
Fase 1 (November 2019 t/m januari
2020):
Gedurende fase 1 zijn wij voornamelijk
bezig met het updaten en uitbreiden van
de website en posts plaatsen op diverse
sociale media kanalen zoals Facebook en
Instagram. Daarnaast gaan wij aan de slag
met het maken van het basisontwerp van
de posters, flyers en banners voor latere
promotiecampagnes.
Fase 2 (Februari 2020 t/m maart
2020):
In fase 2 richten wij ons op verdere
naamsbekendheid
door
middel
van
gesponsorde berichten op Facebook en
Instagram en op affiliatie met partners
zoals Amnesty International en Stichting 18
September.
Fase 3 (April 2020 t/m juni 2020):
Tijdens fase 3 worden één voor één
de artiesten bekend gemaakt door het
plaatsen van korte promotievideo’s of
posts op social media, de website en op
verschillende schermen verspreid door de
stad. Daarnaast plaatsen wij berichten in
lokale nieuwsmedia zoals het Eindhovens
Dagblad, Groot Eindhoven en de Cursor en
worden onze promotievideo’s gedeeld door
Studio040.
Fase 4 (Juli 2020 t/m september 2020):
In de laatste fase voor het festival richten
wij ons meer op fysieke promotie, denk
hierbij aan flyeren in de stad, zadelhoesjes

en goodiebags uitdelen, posters in de
stad verspreiden en langsgaan bij de
introductieweken van de TU/e en de Fontys.
Verder laten wij onze promotievideo zien op
de Citybeacons in de binnenstad en op onze
eigen online kanalen, zoeken wij lokale
radio- en televisiezenders op, zoals Omroep
Brabant, Studio040 en GlowFM en willen wij
informatieve filmpjes in de bioscoop laten
zien om de mensen te interesseren voor het
festival.
Fase 5 (Oktober 2020 t/m December
2020):
Deze fase overlapt met fase 1. De huidige
organisatie past deze fase toe terwijl de
nieuwe organisatie zal beginnen aan fase
1. Dit in verband met het promoten van de
aftermovie en het plaatsen van de foto’s
van ons evenement. Verder is het belangrijk
dat wij in deze fase alle partners bedanken
voor de samenwerking en het resultaat
van hun bijdrage laten zien, hiermee
kunnen wij gelijk kijken naar eventuele
samenwerkingsmogelijkheden
voor
de
toekomst.
Media en promotie materiaal
Facebook:
De
bestaande
Facebookpagina
van
Liberation 040 blijven wij onderhouden
door met een frequentie van minimaal één
keer per maand berichten te posten. Dit
doen wij om Liberation 040 en vrijheid in
het algemeen, onder de aandacht te blijven
brengen. Dit gaat vermeerderen naarmate
het festival nadert en onze informatie wordt
ook gedeeld door Stichting 18 September,
Omroep Brabant, Studio040 en het
Eindhovens Dagblad.

Instagram:
Dit jaar focussen wij ons meer op promotie
via Instagram omdat dit een groeiend
promotieplatform is. Ook hier plaatsen wij
minimaal één keer per maand een bericht
en gedurende fase 3 en 4, net als op
Facebook, de promotievideo’s met artiesten
bekendmakingen.
Website:
De website www.liberation040.nl wordt gebruikt om alle belangrijke informatie, zoals
de timetable en huisregels, overzichtelijk
te kunnen weergeven. Daarnaast wordt
de website in fase 1 flink uitgebreid met
geschiedenis over de bevrijding, informatie
over de stichting, de aftermovies van
afgelopen edities en wordt al het belangrijke
nieuws bijgehouden.
Drukwerk:
In de vierde fase van de promotieplanning
gaan we flyers en posters ophangen in de
stad, scholen en bedrijfskantines. Bovendien komen er op drukbezochte plekken
bouwhekbanners om de aandacht van
inwoners te trekken. Alle designs van de
verschillende promotiematerialen worden in
de beginfases gemaakt.

Beveiliging en EHBO
De gehele dag zijn er professionele
beveiligers, die ingehuurd worden bij
Security United, en minimaal vier vrijwillige
studenten als beveiligers aanwezig. Verder
zijn er gedurende de dag minimaal zes
vrijwillige BHV’ers op het terrein ter plaatse,
welke evenals de studenten beveiligers,
aangeleverd worden vanuit het Eindhovens

Studenten Corps. Tenslotte staat er gedurende
het festival professionele EHBO paraat, welke
in samenwerking met het Rode Kruis geregeld
worden.

Toelichting begroting
In de bijlage is de begroting te vinden. De
uitgaven zijn onderverdeeld in promotie,
aankleding
festivalterrein,
activiteiten,
personeel, logistiek, overig en onvoorzien, en
opgesplitst per uitgave. Mocht hier verdere
toelichting gewenst zijn dan horen wij het
graag.
Een
groot
deel
van
onze
inkomsten
verwachten wij te halen uit subsidies van
onder andere Eindhoven Studentenstad en het
Universiteitsfonds. Ook verwachten wij een
bijdrage te ontvangen van een aantal andere
instanties, die in de begroting te zien zijn. Vele
van hen hebben vorig jaar ook een bijdrage
gedaan en wij verwachten dit jaar hetzelfde,
daarom zijn wij op dit moment ook met hen in
contact.
We hebben er met opzet voor gekozen om geen
entree te vragen, omdat wij vinden dat een
bevrijdingsfestival voor iedereen toegankelijk
moet zijn. De inkomsten vanuit consumpties
hebben wij zeer laag gehouden, omdat dit een
onzekere factor is. Een deel van de inkomsten
vanuit consumptie wordt omgezet in een
bijdrage aan een goed doel. Op dit moment
werken wij samen met Amnesty International
en Unicef Studententeam Eindhoven.
In het geval dat wij minder binnenkrijgen dan
wij hebben begroot, stellen wij prioriteiten en
trekken deze voor. Als wij meer geld binnen

krijgen dan verwacht, zal dit naar promotie,
aankleding en sfeer (bijvoorbeeld grotere
artiesten) van het festival gaan.

Proportionaliteit en
permanentie
Aangezien Eindhoven als één van de grootste
steden van Nederland tot twee jaar geleden
nog geen eigen bevrijdingsfestival kende,
is Liberation 040 van grote waarde voor de
stad. Eindhoven groeit als studentenstad
en hierdoor is er behoefte aan een groot
bevrijdingsfestival. Naar aanleiding van een
succesvolle tweede editie, verwachten wij
met de derde editie nog meer bezoekers te
mogen ontvangen. De doelstelling is 6000
tot 7000 bezoekers. De organisatie van
de eerste en tweede editie van Liberation
040 heeft een hele goede basis gelegd
waarop de nieuwe organisatie door kan
bouwen. Dit jaar gebruiken we weer om
deze basis uit te breiden en om het festival
te professionaliseren. We hebben geleerd
waar onze prioriteiten moeten liggen en
wanneer we moeten starten met welke
stap. Een bijdrage van Gemeente Eindhoven
en Eindhoven 24/7 gaat helpen om deze
professionalisering waar te maken en om
het festival te laten groeien.
Het doel is dat het festival jaarlijks kan
blijven terugkeren en groeien, mede met
hulp van onze lokale partners Amnesty
International, Stichting 18 September,
Unicef Student Team Eindhoven, Stad&Co,
Gemeente Eindhoven en andere sponsoren.

Samenwerkingsverbanden en
besturingsmodel
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,
vice-voorzitter, lid-acquisitie, lid promotie,
terreinmanager en stagemanager. 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.

Taken en werkwijze bestuur

Binnen de stichting zijn de taken
opgedeeld, elk lid heeft zijn eigen functie.
De rollen die worden gehanteerd binnen
de stichting zijn: voorzitter, secretaris,
penningmeester,
vicevoorzitter,
lid
acquisitie, lid promotie/design, lid terrein
en lid techniek/stagemanager. Op deze
manier wordt voor elk belangrijk punt
in de organisatie van het festival een lid
verantwoordelijk gesteld, waardoor over
elk punt wordt nagedacht en elk lid de
verantwoordelijkheid draagt voor zijn
eigen taak.

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 van de commissie
om deel te nemen in de organisatie,
waardoor er geen vergoeding tegenover
hoeft te staan.

Raad van toezicht

Er is geen officiële raad van toezicht. We
zullen echter wel een nauwe samenwerking
aangaan met stichtingen en andere
organisaties die ervaring hebben met het
organiseren van een festival. Er is wel een
financieel toezicht aanwezig. Daarnaast
is er een overkoepelend orgaan, namelijk
Stichting Liberation 040. Zij houden zich
bezig met de speerpunten, missie en visie
en controleren waar nodig.

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. Maandelijks 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
van de organisatie, die een controlerende en
adviserende rol heeft.
70 Procent van de totale inkomsten wordt
verwacht gehaald te worden uit subsidies.
Verder wordt er de komende periode
actief geacquireerd waarmee de overige
30 procent bekostigd wordt. Aangezien
er gestreefd wordt naar een terugkerend
festival, zal de winst van afgelopen editie
geïnvesteerd worden in de aankomende
editie. Vervolgens zal de winst van dit jaar
weer worden geïnvesteerd in de volgende
editie. Dit geld kan vervolgens weer
gebruikt worden om het festival beter te
promoten, de aankleding te verbeteren en
grotere artiesten te laten optreden. Met
een startbudget zal het festival elk jaar
weer verder groeien en steeds belangrijker
worden voor de stad Eindhoven. In de
begroting wordt er geen rekening gehouden
met de winst op consumpties. Dit betekent
dat een verandering in de exploitatie geen
financiële veranderingen zal brengen op de
begroting.

Contactgegevens
Wij zijn te bereiken via e-mail en telefoon:

Acquisitie

Anouk Dusseldorp
+31 6 21340546
anouk.dusseldorp@liberation040.nl

Subsidies

Tess Ernest
+31 6 27490814
tess.ernest@liberation040.nl

