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Historie:
Op 1 mei 2014 is Stichting Veteranen de Liemers bij notariële akte opgericht en als zodanig
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Het stichtingsbestuur is deels
voortgekomen uit de Veteranenclub die als zodanig bijeenkomsten organiseerde voor
veteranen uit Zevenaar en omstreken. In 2015 zijn de statuten zodanig gewijzigd dat de
stichting door de fiscus kon worden aangemerkt als ANBI-instelling per 1 januari 2015.
Periode jaarverslag:
Dit jaarverslag behelst het volledige kalenderjaar.
Doelstellingen:




Contacten leggen en onderhouden tussen Veteranen en het Ministerie van Defensie;
Het steunen van goede doelen in sociaal en maatschappelijke zin;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurders:
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Dhr. W.G. Thuis
Dhr. M.W.F. van Houten
Dhr. A. Grit
Dhr. Th.W. Heijster

Tijdens het kalenderjaar 2015 is het bestuur in samenstelling of functie niet gewijzigd.
Activiteiten:







In 2015 is 6 maal een Veteranencafé georganiseerd. Steeds op de 3e zaterdag van de
maand, met uitzondering van de maanden augustus en december.
Er is actief deelgenomen aan de 70e Dodenherdenking in Zevenaar in samenwerking
met het 4 mei comité.
Er is actief deelgenomen aan de 70 jarige viering van Bevrijdingsdag in samenwerking
met Stichting Muziekstad Zevenaar. Onze stichting speelde daarin een grote rol
Er is deelgenomen aan de Nationale Veteranendag op 27 juni 2015. Een deel van het
bestuur heeft de Veteranendag bezocht en daar contacten gelegd en of
onderhouden met Landelijke veteranenorganisaties en lokale veteranen.
In oktober heeft zowel het bestuur als Veteranen de Sunsetmarch gelopen.

Beleid:
Het bestuur heeft als voornemen de activiteiten van 2015 ook in de komende jaren te
handhaven en zo mogelijk uit te breiden met lokale / regionale evenementen. Ook is
voorgenomen dat de stichting zich sterk gaat maken voor ondersteuning van goede doelen
als Stichting Hulphond en Alzheimer Nederland.
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Financiële positie:
31-12-2015
Bankrekening
Kassaldo

€ 183,47
€
30,82
________________
€ 214,29

Staat van baten en lasten
BATEN
Donaties Veteranencafé
Sponsoring
Overige donaties
Donateurs
Subsidie
Gadgets

LASTEN
€ 200,85 Veteranencafé (VOC)
€ 175,00 Onkosten Secretariaat
€ 50,00 Onkosten Penningmeester
€ 150,00 Representatiekosten
€ 719,74 Website en hosting
€ 85,50 Herdenkingen
Gadgets
Uitstapjes
Bankkosten
Onvoorzien

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALEN

€ 1.381,09

€ 1.431,51

RESULTAAT

€-

497,56
59,25
58,74
73,00
64,69
70,00
173,00
180,00
161,93
93,34

50,42

Toelichting:
Het boekjaar 2015 is afgesloten met een negatief saldo op de balansrekening van € 50,42

Dit is veroorzaakt door:
 Er onvoorziene uitgaven waren welke deels niet waren begroot, deze hadden onder
andere betrekking op de 4 & 5 mei viering in Zevenaar.

Dit jaarverslag is unaniem goedgekeurd door de op 8 juni 2016 in functie zijnde leden van
het dagelijks bestuur.
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