
Jaarrekening 2017-2018 Stichting Veteranen Lopikerwaard

 Baten  Lasten
Bijdragen gemeenten Publieksvoorlichting/zichtbaarheid

- Gemeente Woerden 2.250,00€     - deelname 4 mei herdenking 270,00€        

- Gemeente Montfoort 1.000,00€     Activiteiten voor veteranen

- Gemeente IJsselstein 1.750,00€     - regionale veteranendag (concert) 620,45€        

- Gemeente Lopik 1.250,00€     - Battlefieldtour 866,53€        

   - Gemeente Oudewater 1.250,00€     - Veteranendiner 183,95€        

Donaties en giften - Veteranenkerkdienst 500,00€        

- sponsoren/donateurs 1.275,00€     - overige activiteiten 559,25€        

- overige giften 2.526,18€     

- toevoeging bestemmingsreserve 

toekomstige veteranenactiviteiten 7.000,00€     

Contact en adviseren gemeenten -€              

Voorlichting hulp- en zorgverleners -€              

Stimuleren nuldelijnszorg -€              

Bestuurskosten

- kosten bankrekening 236,53€        

- kosten oprichten stichting 385,96€        

- overige kosten 293,07€        

Communicatie/drukwerk

- website/domeinnaam/e-mail 30,00€          

- drukwerk 187,58€        

Voordelig saldo 167,86€        

11.301,18€  11.301,18€  

Hierbij treft u de jaarrekening 2017-2018 aan. Omdat de stichting in maart 2017 is opgericht, en het eerste boekjaar een 

verlengd boekjaar is, loopt deze jaarrekening vanaf datum oprichting (24 maart 2017) tot en met 31 december 2018.

Aan de uitgavenkant is de indeling gebruikt uit de statuten:
3. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het geven van publieksvoorlichting en het bijdragen aan de zichtbaarheid van veteranen in de samenleving;

b. het organiseren van activiteiten voor veteranen en het opzetten van communicatiekanalen met en tussen de veteranen in de regio;

c. het onderhouden van contacten met de gemeenten in de regio en het geven van advies ten aanzien van lokaal en regionaal 

veteranenbeleid;

d. het geven van voorlichting aan lokale hulp- en zorgverleners;

e. het stimuleren van nuldelijnszorg;

f. het onderhouden van contacten met het Veteranen Platform (VP),

het Veteranen Instituut (VI), het Ministerie van Defensie en andere

veteranenorganisaties.

Opmerkingen bij de jaarrekening:

1. Omdat de stichting eind maart 2017 is opgericht en nog in de opstartfase zat, is het aantal georganiseerde activiteiten 

achtergebleven bij de plannen.

2. Door vrijwilligerswerk en doordat het Fulcotheater kostenloos beschikbaar werd gesteld voor het veteranenconcert, 

vielen de kosten voor de activiteiten lager uit dan begroot.

3. De SVL is in staat gebleken een onverwacht hoog bedrag aan sponsoring en giften binnen te halen; dat heeft mede 

bijgedragen aan het voordelig saldo.

4. Omdat 2017 het oprichtingsjaar was, zijn er minder activiteiten georganiseerd en minder kosten gemaakt dan naar 

verwachting in de komende jaren zal gebeuren. In 2020, rond de viering van 75 jaar Bevrijding, worden echter 

aanmerkelijk meer activiteiten en hogere uitgaven verwacht. Zoals het er nu uitziet hebben wij in 2020 twee openbare 

beëdigingen in de regio en daarnaast nog weer een battelfield tour gekoppeld aan 75 jaar Bevrijding. Verder verwacht het 

bestuur diverse lokale initiatieven, waarbij inbreng van veteranen en medefinanciering vanuit de SVL gewenst is. Er is 

daarom uit het batig saldo van 2017 en 2018 een bedrag van € 7000 toegevoegd aan een bestemmingsreserve voor 

toekomstige veteranenactiviteiten. Deze reserve is primair bedoeld voor alle activiteiten en feestelijkheden rondom 75 

jaar Bevrijding in 2020, maar ook voor andere activiteiten waaronder het in 2019 te houden Anjerconcert.



Balans 31-12-2018 Stichting Veteranen Lopikerwaard

 Activa  Passiva
Vaste activa -€              Eigen vermogen

Eigen vermogen per 31-12-2016 -€              

Vlottende activa Vermogenstoename 167,86€        

Voorraden Eigen vermogen per 31-12-2018 167,86€      

Drukwerk 30,00€          

30,00€          Voorzieningen

Vorderingen

Bestemmingsreserve toekomstige 

veteranenactiviteiten 7.000,00€     

Debiteuren -€              7.000,00€  

Overlopende activa -€              

-€              Langlopende schulden -€            

Liquide middelen

Bank 7.137,86€     Kortlopende schulden -€            

7.137,86€    

7.167,86€    7.167,86€  

Toelichting bij de balans:

1. Er is in 2017 en 2018 voor € 217,58 aan drukwerk besteed. Per 31 dec 2018 is er nog een aantal folders en een banner op voorraad. 

Geschatte waarde € 30,--.

2. Uit het batig saldo van 2017 en 2018 is een bedrag van € 7000 toegevoegd aan een bestemmingsreserve voor toekomstige 

veteranenactiviteiten.  In 2020, rond de viering van 75 jaar Bevrijding, worden diverse activiteiten en hogere uitgaven verwacht. Zoals 

het er nu uitziet hebben wij in 2020 twee openbare beëdigingen in de regio en daarnaast nog weer een battelfield tour gekoppeld aan 

75 jaar Bevrijding. Verder verwacht het bestuur diverse lokale initiatieven, waarbij inbreng van veteranen en medefinanciering vanuit 

de SVL gewenst is. Deze bestemmingsreserve is primair bedoeld voor alle activiteiten en feestelijkheden rondom 75 jaar Bevrijding in 

2020, maar ook voor andere activigteiten waaronder het in 2019 te houden Anjerconcert.

Hierbij treft u de balans per 31 december 2018 aan. 

Met het oog op een toekomstige veteranenactiviteiten en met name 

de viering van 75 jaar bevrijding in 2020 heeft de stichting een 

bestemmingsreserve gecreëerd. Fondsen hiervoor zijn vrijgemaakt 

door de uitgaven te drukken. In het boekjaar 2017-2018 heeft de 

stichting door veel vrijwilligerswerk en doordat het Fulcotheater 

kostenloos beschikbaar werd gesteld voor het veteranenconcert, 

kosten kunnen besparen. Daarnaast heeft de stichting een hoog 

bedrag aan sponsoring en giften binnen kunnen halen ten behoeve 

van deze bestemmingsreserve.


