
 

 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard 

Begin 2017 is de Stichting Veteranen Lopikerwaard opgericht 
door en voor de veteranen in de regio Lopikerwaard. Tot de 
Lopikerwaard behoren de gemeentes: IJsselstein, Lopik, 
Montfoort, Oudewater en Woerden. 

Wie is veteraan?  

Iedere militair, gewezen mili-
tair, of gewezen dienstplich-
tige, van de Nederlandse 
krijgsmacht, die heeft ge-
diend onder oorlogsomstan-

digheden dan wel heeft deel-
genomen aan een vredes-
missie is veteraan. Er zijn in 
Nederland ruim 115.000 
veteranen. 
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Doelstelling Stichting Veteranen Lopikerwaard 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard heeft de volgende 
doelen: 

a. het bewerkstelligen van maatschappelijke waardering voor 
de positie van de veteranen; 

b. het bevorderen van het onderling contact tussen 
veteranen;  

c. het adviseren van de gemeentes in de Lopikerwaard ten 
aanzien van de uitvoering van de Veteranenwet 2012;  

d. het creëren van bewustwording van veteranenproble-
matiek en bekendheid met het Landelijk Zorgsysteem voor 
Veteranen (LZV), het Veteranen Platform (VP) en het 
Veteranen Instituut (VI) bij lokale hulp- en zorgverleners. 

 

Verslag over het jaar 2018 

Activiteiten 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard heeft in 2018 de 
volgende activiteiten ondernomen: 

19-2-2018 Veteranendiner in het Kalsbeek College te 
Woerden. 

24-2-2018 Oecumenische Veteranenkerkdienst in de Sint-
Bonaventurakerk te Woerden. 

3-5-2018 Aanwezig bij de onthulling van de plaquette voor 
de Woerdense verzetsheld Jan van Elk. 

4-5-2018 Kranslegging bij Dodenherdenking in Woerden, 
IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater. 

25-5-2018 Mede-initiatiefnemer en aanwezig bij beëdigings-
ceremonie Regiment Bevoorradings- en Tran-
sporttroepen op het Kasteelplein in Woerden. 

12-10-2018 Veteranenlezing in Lopik, met een lezing door 
generaal-majoor der mariniers Richard Oppelaar 
over de politieke besluitvorming in aanloop van 
een missie en een lezing door veteraan Rick 
Torenstra, die bij een zelfmoordaanslag in Af-
ghanistan blind raakte aan zijn oog. 

13-10-2018 Door tussenkomst van de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard kon een groep veteranen gratis het 



 

concert van de douaneharmonie in Kamerik 
bijwonen. 

24-11-2018 Veteranen Ontmoetingsborrel in Montfoort, café 
De Plaats. 

20-12-2018 Kerstkaart verstuurd aan alle veteranen. 

Communicatie 

In het jaar 2018 zijn twee 
(papieren) nieuwsbrieven ver-
schenen die via de gemeenten 
aan alle veteranen in de regio 
zijn verstuurd. De gemeenten 
verkrijgen hiervoor adressen 
van het Veteraneninstituut. 
Die adressen mogen echter 
niet worden doorgegeven 
aan lokale (veteranen) 
stichtingen of verenigingen. 

Daarnaast heeft de 
Stichting Veteranen Lopiker-
waard vier digitale nieuwsbrieven per e-mail 
verstuurd. Inmiddels hebben ca. 150 veteranen en andere 
belangstellenden zich op deze nieuwsbrief geabonneerd. 

Tenslotte onderhoudt de stichting een website: 
www.veteranen-lopikerwaard.nl. 

Bestuur 

Bij aanvang van het jaar 2018 bestond het bestuur uit: 

Bert Jansen, voorzitter 
Pieter Breeuwsma, secretaris (Woerden) 
Jorn Bleijs, penningmeester (Oudewater) 
Thekla Dijkstra, bestuurslid (Montfoort) 
John van Houten, bestuurslid (IJsselstein) 
Sjors van Beek, bestuurslid (Lopik) 

In december 2018 heeft Pieter Breeuwsma in verband met 
een wijziging van zijn standplaats waardoor hij het bestuurs-
lidmaatschap niet meer kon combineren met zijn werk, het 
bestuur verlaten. Hij is als bestuurslid voor Woerden 
opgevolgd door Rinus van den Dungen. Het secretariaat is 
overgegaan naar Thekla Dijkstra. 

Het bestuur is in 2018 elf maal in vergadering bijeen geweest. 

http://www.veteranen-lopikerwaard.nl/


 

Financiën 

Het eerste boekjaar van de Stichting Veteranen Lopikerwaard 
liep van datum oprichting (24 maart 2017) tot en met 31 
december 2018. 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard ontvangt subsidies van 
alle vijf gemeenten Woerden, IJsselstein, Montfoort, 
Oudewater en Lopik. De door de gemeente Montfoort voor 
2018 verstrekte subsidie was € 250 lager dan gevraagd. Door 
het bestuur is hiertegen een zienswijze ingediend en (zonder 
succes) ingesproken bij de gemeenteraad. Ook voor 2019 is 
door de gemeente Montfoort weer een lager bedrag 
toegezegd dan gevraagd. 

Naast de gemeentelijke subsidies heeft de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard in het boekjaar 2017-2018 een bedrag van 
€ 3800 aan particuliere giften en donaties en giften van 
bedrijven en instanties ontvangen.  

Voor verdere details omtrent de financiën wordt verwezen 
naar de jaarrekening 2017-2018 en de balans per 31 
december 2018. 

 

 
 

Uitgave: Stichting Veteranen Lopikerwaard KVK nr: 68492596 
p/a  A.C.M. Muskeijnplantsoen 46 
3417 WR  Montfoort 
e-mail:  info@veteranen-lopikerwaard.nl 

Giften: bank NL38 RABO 0317 8074 55 
t.n.v. St. Veteranen Lopikerwaard 

Datum: maart 2019 

mailto:info@veteranen-lopikerwaard.nl

