Jaarrekening 2020 Stichting Veteranen Lopikerwaard
Hierbij treft u de jaarrekening 2020 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 2020 gem. IJsselstein
- subsidie 2020 gem. Lopik
- subsidie 2020 gem. Montfoort
- subsidie 2020 gem. Oudewater
- subsidie 2020 gem. Woerden
Donaties en giften
- sponsoren/donateurs
- overige giften

Onttrekking bestemmingsreserve
- veteranenactitviteiten

Lasten
€
€
€
€
€

1.000,00
109,00
750,00
750,00
1.250,00

€
€

1.500,00
294,50

€

1.500,00

Donaties boekje "Verhalen van veteranen"
- donaties/fondsen
€ 3.750,00

Publieksvoorlichting/zichtbaarheid
- deelname 4 mei herdenking
Activiteiten voor veteranen
- Lezing en veteranenborrels
Contact en adviseren gemeenten
Voorlichting hulp- en zorgverleners
Stimuleren nuldelijnszorg
Bestuurskosten
- kosten bankrekening
- overige kosten
Communicatie/drukwerk
- website/domeinnaam/e-mail
- drukwerk

250,00

€

390,74

€
€

139,19
167,38

p.m.
€
323,56

Project boekje "Verhalen van veteranen"
- Kosten boekjes
€ 9.035,69
- Administratie en representatie
€
109,17

Voordelig saldo
€ 10.903,50

€

€

487,77

€ 10.903,50

Opmerkingen bij de jaarrekening:
1. Door de coronapandemie konden de activiteiten van de Stichting Veteranen Lopikerwaard in 2020 slechts beperkt
doorgang vinden. Wel heeft de Stichting in 2020 het boekje "Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard" uitgegeven.
Hiervoor is een bedrag van € 1500 onttrokken aan de bestemmingsreserve voor toekomstige veteranenactiviteiten.
2. Ook in 2020 is de SVL weer in staat gebleken een flink bedrag aan sponsoring en giften binnen te halen; dat heeft mede
bijgedragen aan het voordelig saldo.

Balans 31-12-2020 Stichting Veteranen Lopikerwaard
Hierbij treft u de balans per 31 december 2020 aan.
Met het oog op een toekomstige veteranenactiviteiten en de viering
van 75 jaar Vrijheid in 2020 heeft de stichting een
bestemmingsreserve gecreëerd. Fondsen hiervoor zijn vrijgemaakt
door in eerdere jaren de uitgaven te drukken. Doordat als gevolg van
de coronapandemie een groot deel van de activiteiten rond 75 jaar
Vrijheid niet door kon gaan, is er slechts een beperkt bedrag aan de
bestemmingsreserve onttrokken.

Activa

Passiva

Vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Drukwerk per ultimo 2019
Afschrijving

€

€
€

€
€

€

53,33

-

€
€

528,70
487,77
€ 1.016,47

Voorzieningen
Bestemmingsreserve toekomstige
veteranenactiviteiten ultimo 2019
Onttrekking reserve in 2020

€
€

9.000,00
1.500,00
€ 7.500,00

€
Liquide middelen
Bank

Eigen vermogen
Eigen vermogen per 31-12-2019
Vermogenstoename
Eigen vermogen per 31-12-2020

80,00
26,67
€

Vorderingen
Debiteuren
Overlopende activa

-

-

9.463,14
€ 9.463,14
€ 9.516,47

Langlopende schulden

€

-

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

€ 1.000,00
€ 9.516,47

Toelichting bij de balans:
1. Voorraad drukwerk betreft twee banners en een beachflag op voorraad. Geschatte waarde € 80,--. Dit wordt in 3 jaar afgeschreven.
2. Overlopende passiva betreft een subsidie van de Rabobank 2020-2022 die twee jaar vooruit ontvangen is.
3. Ten behoeve van het project "Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard" is een bedrag van € 1500 onttrokken aan de
bestemmingsreserve voor toekomstige veteranenactiviteiten. De verwachting was dat er voor de viering van 75 jaar Vrijheid in 2020
een grotere onttrekking benodigd was. Helaas kon door de coronapandemie een groot deel van de activiteiten rond de viering van 75
jaar Vrijheid niet doorgaan. Ook diverse andere geplande activiteiten in 2020 konden door de coronapandemie niet doorgaan.
4. Het project om een boekje "Verhalen van Veteranen uit de Lopikerwaard" uit te geven, is nog niet afgerond. Het boekje is inmiddels
gedrukt en zal in 2021 worden uitgedeeld, o.a. aan alle leerlingen van groep 8 in de Lopikerwaard. De voorraad boekjes is niet op de
balans opgenomen. Bij de afronding van het project worden in 2021 nog meer kosten verwacht; ook wordt in 2021 nog €1180 aan
subsidies/donaties voor dit project verwacht.
5. De bestemmingsreserve voor toekomstige veteranenactiviteiten bedraagt nu € 7500. In 2021 worden - mits de coronamaatregelen
het toelaten - weer diverse activiteiten verwacht, waaronder een bioscoopvoorstelling film "Slag om de Schelde", het tweejaarlijkse
anjerconcert, een beëdiging in Woerden en een battlefieldtoer "Slag om de Schelde".

Controle boekhouding uitgevoerd op ... 2021 door:

Voor controle en akkoord:

