
 

 

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 107.000 
veteranen. 

jaarverslag 2020 



 

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 2020 

Coronacrisis 

Als gevolg van de coronacrisis zijn vanaf medio maart alle 
activiteiten van de Stichting Veteranen Lopikerwaard waar 
veteranen fysiek bij elkaar komen geannuleerd. Op die wijze 
probeert de SVL de verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Daar komt bij dat veel veteranen door hun leeftijd 
in de risicogroep van het coronavirus zitten. 

Voor de Maand van de Vrijheid en de viering van 75 jaar 
Vrijheid waren een groot aantal activiteiten gepland en 
voorbereid in de vijf gemeenten van de Lopikerwaard. Helaas 
moest bijna alles vanwege de coronacrisis worden 
geannuleerd. 

Activiteiten 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard (SVL) heeft in 2020 de 
volgende activiteiten ondernomen: 

1-2-2020 Veteranen Ontmoetingsborrel IJsselstein, café 
Bakkers. Met een lezing over anti-
piraterijmissies door CDR b.d. Michiel Hijmans. 

18-4-2020 Interview bij Radio Midland FM. 

4-5-2020 Kranslegging bij Dodenherdenking in Woerden, 
IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater. 

5-5-2020 Deelname aan video “75 jaar Vrijheid” van 
Jeugdpunt Oudewater. 

3-7-2020 Aanwezig bij onthulling Vrijheidsboom in IJssel-
stein 



 

28-11-2020 Online Veteranen Ontmoetingsborrel. 

15-12-2020 Kerstkaart verstuurd aan alle veteranen. 

“Verhalen van Veteranen uit de Lopikerwaard” 

Gedurende het jaar 2020 is door de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard ter gelegenheid van de viering van 75 jaar  
bevrijding gewerkt aan een boekje met verhalen van 
veteranen uit de Lopikerwaard. Achttien veteranen uit de 
Lopikerwaard zijn hiervoor geïnterviewd door een redacteur. 

Doel van het project is het bewerkstelligen van maat-
schappelijke waardering voor de positie van de veteranen 
door middel van het uitgeven van een boekje en educatie aan 
scholieren in groep 8. Het boekje zal in combinatie met een 
gastles “veteraan-in-de-klas” worden uitgereikt in de groepen 
8 van de basisscholen in de Lopikerwaard. Via hen hopen we 
ook hun ouders en eventuele broers en zussen te bereiken. 

Met de verhalen 
willen we in onze 
regio meer bekend-
heid en waardering 
proberen te berei-
ken voor het mili-
taire beroep en 
voor al die vete-
ranen die ingezet 
zijn voor onze vrij-
heid. Bij jong en 

oud, op scholen en op andere plekken. 

Door de coronacrisis heeft de totstandkoming van het boekje 
vertraging opgelopen. In november was het boekje gereed. De 
presentatie van het boekje en de gastlessen op de scholen zijn 
door de lock-down uitgesteld tot begin 2021. 

Communicatie 

In het jaar 2020 is één 
(papieren) nieuwsbrief 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 Lopikerwaard zeven 
digitale nieuwsbrieven per e-mail verstuurd. Inmiddels hebben 
ca. 150 veteranen en andere belangstellenden zich op deze 
nieuwsbrief geabonneerd. Via de nieuwsbrieven is onder 
andere geattendeerd op de televisie-uitzendingen van de 
Nederlandse Veteranendag en van de documentaireserie 
Srebrenica - De Machteloze missie van Dutchbat. 

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

Bestuur 

Gedurende het jaar 2020 bestond het bestuur uit: 

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

Begin 2020 heeft Thekla Dijkstra aangegeven haar bestuurs-
functie neer te willen leggen. Het bestuur is in gesprek met 
een kandidaat bestuurslid om haar te vervangen. 

Het bestuur heeft in 2020 acht keer vergaderd, waarvan drie 
keer digitaal. 

Financiën 

Het boekjaar van de Stichting Veteranen Lopikerwaard liep 
van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard ontvangt subsidies van 
alle vijf gemeenten Woerden, IJsselstein, Montfoort, 
Oudewater en Lopik. De door de gemeente Lopik voor 2020 
verstrekte subsidie was veel lager dan voorgaande jaren. Het 
bestuur heeft daartegen een bezwaarschrift ingediend, dat na 
behandeling door de bezwaarschriftencommissie ongegrond is 
verklaard. Wel heeft de gemeente Lopik een specifieke 
subsidie voor het boekje “Verhalen van veteranen in de 
Lopikerwaard” toegezegd. In november 2020 heeft het 
Lopikse bestuurslid van de SVL met succes ingesproken bij de 
begrotingsbehandeling van de gemeenteraad. Voor 2021 en 
verder wordt de subsidie voor de SVL structureel in de Lopikse 
begroting opgenomen. 

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


 

Naast de gemeentelijke subsidies heeft de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard in het boekjaar 2019 een bedrag van € 5545 aan 
particuliere giften en donaties en giften van bedrijven en 
fondsen ontvangen. Een groot deel daarvan was specifiek 
bestemd voor de kosten van het boekje “Verhalen van 
veteranen in de Lopikerwaard”. 

Voor verdere details omtrent de financiën wordt verwezen 
naar de jaarrekening 2020 en de balans per 31 december 
2020. 

 
 

Uitgave: Stichting Veteranen Lopikerwaard KVK nr: 68492596 
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3417 WR  Montfoort 
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