Jaarrekening 2019 Stichting Veteranen Lopikerwaard
Hierbij treft u de jaarrekening 2019 aan.
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.

Baten
Bijdragen gemeenten
- subsidie 2019 gem. IJsselstein
- subsidie 2019 gem. Lopik
- subsidie 2019 gem. Montfoort
- subsidie 2019 gem. Oudewater
- subsidie 2019 gem. Woerden
Donaties en giften
- sponsoren/donateurs
- overige giften

Lasten
€
€
€

1.000,00
750,00
514,00

€
€

750,00
1.250,00

€
€

1.700,00
451,67

Publieksvoorlichting/zichtbaarheid
- deelname 4 mei herdenking
Activiteiten voor veteranen
- Anjerconcert
- Lezingen en regionale
veteranendag Oudewater
- Veteranenborrels
- toevoeging bestemmingsreserve
toekomstige veteranenactiviteiten
Contact en adviseren gemeenten
Voorlichting hulp- en zorgverleners
Stimuleren nuldelijnszorg
Bestuurskosten
- kosten bankrekening
- overige kosten
Communicatie/drukwerk
- website/domeinnaam/e-mail
- drukwerk
Voordelig saldo

€

6.415,67

€

375,00

€

1.256,30

€
€

761,56
640,00

€
€
€
€

2.000,00
-

€
€

139,19
384,85

€
€

35,00
462,93

€

360,84

€

6.415,67

Opmerkingen bij de jaarrekening:
1. Door vrijwilligerswerk, doordat het Fulcotheater om niet beschikbaar werd gesteld voor het Anjerconcert en door zuinig
omgaan met de beschikbare middelen, vielen de kosten voor de activiteiten lager uit dan begroot.
2. 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.
3. Met het oog op de viering van 75 jaar Vrijheid in 2020 is een bedrag van €2000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve
voor toekomstige veteranenactiviteiten. Zoals het er nu uitziet hebben wij in 2020 een openbare beëdigingen in de regio,
we zijn bezig met een boekje over veteranen voor lokale groep 8 leerlingen en daarnaast is het plan weer een battelfield
tour te organiseren gekoppeld aan 75 jaar Vrijheid. Verder verwacht het bestuur diverse lokale initiatieven, waarbij inbreng
van veteranen en medefinanciering vanuit de SVL gewenst is. De bestemmingsreserve voor toekomstige
veteranenactiviteiten is primair bedoeld voor alle activiteiten en feestelijkheden rondom 75 jaar Vrijheid in 2020, maar ook
voor andere toekomstige activiteiten.

Balans 31-12-2019 Stichting Veteranen Lopikerwaard
Hierbij treft u de balans per 31 december 2019 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 2019 heeft de stichting
door veel vrijwilligerswerk, en doordat het Fulcotheater kostenloos
beschikbaar werd gesteld voor het Anjerconcert, kosten kunnen
besparen. Daarnaast heeft de stichting een hoog bedrag aan
sponsoring en giften binnen kunnen halen ten behoeve van deze
bestemmingsreserve.

Activa

Passiva

Vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Drukwerk per ultimo 2018
Toename

€

€
€

-

80,00

Vorderingen
€
€

€

Voorzieningen
Bestemmingsreserve toekomstige
veteranenactiviteiten ultimo 2018
Toevoeging reserve in 2019

-

167,86
360,84
€

528,70

€
€

7.000,00
2.000,00
€ 9.000,00

€
Liquide middelen
Bank

€
€

30,00
50,00
€

Debiteuren
Overlopende activa

Eigen vermogen
Eigen vermogen per 31-12-2018
Vermogenstoename
Eigen vermogen per 31-12-2019

-

9.508,45

Langlopende schulden

€

-

Kortlopende schulden

€

59,75

€ 9.508,45
€ 9.588,45

€ 9.588,45

Toelichting bij de balans:
1. Er is in 2019 voor € 512,93 aan drukwerk uitgegeven. Per 31 dec 2019 zijn nog enkele folders, twee banners en een beachflag op
voorraad. Geschatte waarde € 80,--. Dat is een toename van € 50 ten opzichte vaan de balans van 31-12-2018.
2. Op de balans staat een schuld van € 59,75 voor twee declaraties uit 2019 (lunchkosten; postzegels kerstkaarten) die pas in 2020 zijn
uitbetaald. Deze kosten zijn in de baten/lastenrekening onderdeel van de post 'overige kosten'.
3. Uit het batig saldo van 2019 is een bedrag van € 2000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor toekomstige
veteranenactiviteiten. In 2020, rond de viering van 75 jaar Vrijheid, worden diverse activiteiten en hogere uitgaven verwacht. Zoals het
er nu uitziet hebben wij in 2020 een openbare beëdigingen in de regio en daarnaast nog weer een battelfield tour gekoppeld aan 75 jaar
Vrijheid. Verder verwacht het bestuur diverse lokale initiatieven, waarbij inbreng van veteranen en medefinanciering vanuit de SVL
gewenst is. Ook is het bestuur van plan een boekje met Verhalen van Veteranen uit de Lopikerwaard uit te geven en te verstrekken aan
alle leerlingen van groep 8 in de Lopikerwaard. De bestemmingsreserve voor toekomstige veteranenactiviteiten is primair bedoeld voor
alle activiteiten en feestelijkheden rondom 75 jaar Vrijheid in 2020, maar ook voor andere toekomstige activiteiten.

