Stichting Veteranen de Liemers

JAARVERSLAG 2017

Jaarverslag 2017 Stichting Veteranen de Liemers

pag. 1

Periode jaarverslag:
Dit jaarverslag omvat het volledige kalenderjaar 2017.
Doelstellingen van de stichting:




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:
Tijdens dit kalenderjaar is het bestuur in samenstelling of functie niet gewijzigd.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:

Dhr. W.G. Thuis
Dhr. M.W.F. van Houten
Dhr. H.M. Stander
Dhr. P.M. Meekhof

Activiteiten:











Op 1 april 2017 heeft de stichting voor de tweede maal een groots opgezet
bevrijdingsfeest georganiseerd, samen met de bevolking, ondernemers,
gemeentebesturen en andere genodigden. Dit ter ere van de bevrijding van Zevenaar
in de nacht van 2 op 3 april 1945. Tevens was er een benefietconcert, uitgevoerd
door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Het goede doel was Hulphond
Nederland voor veteranen met PTSS.
In 2017 is 10 maal een Veteranen Ontmoeting Centrum (VOC) georganiseerd. Steeds
op de 3e zaterdag van de maand, met uitzondering van de maanden september en
december. Met enige regelmaat waren er sprekers of een thema dat tijdens een
bijeenkomst centraal stond. Opvallend is dat er meer bezoekers komen dan in de
voorgaande jaren Ook lijken er wat meer jongere veteranen het VOC te bezoeken.
Er is actief deelgenomen aan de 72e Dodenherdenking in Zevenaar in samenwerking
met het 4 mei comité. De stichting was passief vertegenwoordigd bij de
herdenkingen in Duiven en Westervoort.
Er is actief deelgenomen aan de 72 jarige viering van Bevrijdingsdag in samenwerking
met Stichting Muziekstad Zevenaar.
Er is deelgenomen aan de Nationale Veteranendag op 24 juni 2017. Het gehele
bestuur heeft, samen met onze veteranen, de Veteranendag bezocht en daar
contacten gelegd en of onderhouden met Landelijke veteranenorganisaties.
In oktober heeft zowel het bestuur als Veteranen de Sunsetmarch gelopen.
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Beleid:
Het bestuur heeft als voornemen de activiteiten van 2017 ook in de komende jaren te handhaven en
zo mogelijk uit te breiden met een Liemerse Veteranendag.
Ook is voorgenomen dat de stichting zich blijft inzetten voor goede doelen als Stichting Hulphond en
Alzheimer Nederland.

Financiële positie:
31-12-2017
Bankrekening
Kassaldo

€ 5.401,08
€
0
________________
€ 5.401,08

Staat van baten en lasten:
BATEN
Evenement 1 april ‘17

€ 12.247,00

Vooruit ontvangen sponsoring voor
boekjaar 2018 (Benefietconcert en
regulier)
Donateurs

€ 2.750,00

€

531,00

Overige donaties
Sponsoring algemeen

€
€

231,70
200,00

Subsidie
Inzameling t.b.v. Hulphond

€
€

809,31
75,85

TOTALEN

€ 16.844,86

RESULTAAT

€

LASTEN
Evenement 2 april ‘16
Reservering van ontvangen
sponsorgelden voor boekjaar
2018
Gift aan St. Hulphond inzake
evenement 1 april ‘17
Herdenkingen en bloemen
Gemaakte kosten
penningmeester
Gemaakte kosten secretaris
Bankkosten
Kosten website hosting
Kosten V.O.C.

€ 11.346,81
€ 2.750,00

€ 1.175,85
€
€

465,00
25,41

€
€
€
€

123,02
230,28
151,20
694,31

€ 16.961,88

117,02
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Toelichting:
Het boekjaar 2017 kon worden afgesloten met een positief saldo op de balansrekening van
€ 117,02 Verder geen toelichting van toepassing.

Beoordeling:
Dit jaarverslag is unaniem goedgekeurd door de op 2 mei 2018 in functie zijnde leden van
het dagelijks bestuur.

Ondertekening:
Zevenaar, 2 mei 2018

W.G. Thuis
Voorzitter

__________________

M.W.F. van Houten
Secretaris

__________________

H.M. Stander
Penningmeester

__________________
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