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Periode jaarverslag: 

Dit jaarverslag omvat het volledige kalenderjaar 2019. 

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:   Dhr. W.G. Thuis 
Secretaris:  Dhr. M.W.F. van Houten 
Penningmeester: Dhr. H.M. Stander 
Algemeen bestuurslid: Dhr. P.M. Meekhof 

 

Activiteiten: 

• Op 30 november 2019 heeft de stichting voor de vierde maal een benefietconcert 

georganiseerd, uitgevoerd door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Het goede doel 

was Hulphond Nederland voor veteranen met PTSS.  

• In 2019 is er 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. 

De stijging van het aantal bezoekers die in 2018 zichtbaar was lijkt te stagneren. De opkomst 

is nagenoeg gelijk gebleven.  

• Er is actief deelgenomen aan de Dodenherdenking in Zevenaar en Duiven in samenwerking 

met het 4 mei comité. De stichting was passief vertegenwoordigd bij de herdenking in 

Westervoort. 

• Er is actief deelgenomen aan de viering van Bevrijdingsdag in samenwerking met Stichting 

Muziekstad Zevenaar. 

• Er is deelgenomen aan de Nationale Veteranendag 2019. Een deel van het bestuur heeft, 

samen met onze veteranen, de Veteranendag bezocht en daar contacten gelegd en of 

onderhouden met Landelijke veteranenorganisaties. 

• In oktober heeft een delegatie van onze stichting de Sunsetmarch weer gelopen. 
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Beleid: 

Het bestuur heeft als voornemen de activiteiten van 2019 ook in de komende jaren te handhaven  

Ook is voorgenomen dat de stichting zich blijft inzetten voor goede doelen als Stichting Hulphond en 

Alzheimer Nederland. 

Financiële positie: 

31-12-2019  

Bankrekening €    1.155,55 

Kassaldo €          0 

 ________________ 

 €    1.155,55 

 

Staat van baten en lasten: 

BATEN  LASTEN  

Evenement 30/11/2019 €  9.200,00 Evenement 30/11/2019 €   8.655,75 

Donateurs €      728,00 Gift aan St. Hulphond inzake 
evenement 30 nov. 2019  

€   1.000,00 

Overige donaties €        85,00 Herdenkingen en bloemen €      828,00 

Sponsoring algemeen €      200,00 Bestuurskosten €      275,00 

Subsidie €      820,64 Bankkosten €      230,70 

Inzameling t.b.v. Hulphond op 30/11 €      450,70 Kosten website hosting €      210,00 

  Kosten V.O.C. €      970,90 

    

    

TOTALEN € 11.484,34  € 12.170,35 

    

RESULTAAT €       686,01-   

    

 

Toelichting: 

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief saldo op de balansrekening van € 686,01  
Dit is onder andere te wijten aan:  

• meerkosten voor herdenkingen en uitvaarten, bloemen; 

• Hogere kosten VOC, er zijn meer bezoekers geweest; 

• Hogere bankkosten t.o.v. donateurs 

• Tegenvallend bedrag overige donaties 
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Beoordeling: 
 
Dit jaarverslag is unaniem goedgekeurd door de op 24 juni 2020 in functie zijnde leden van het 
dagelijks bestuur. 

 
 
 
Ondertekening: 
 
Zevenaar, 24 juni 2020 

 
 
 
 
W.G. Thuis 
Voorzitter      __________________ 
 
 
 
 
M.W.F. van Houten 
Secretaris      __________________ 
 
 
 
 
H.M. Stander 
Penningmeester     __________________ 


