
 

 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard 

Begin 2017 is de Stichting Veteranen Lopikerwaard (SVL) 
opgericht door en voor de veteranen in de regio Lopiker-
waard. 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 100.000 
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 VeteranenPlatform (VP) en het 
Nederlands Veteranen Instituut (NLVI) bij lokale hulp- en 
zorgverleners. 

Verslag over het jaar 2022 

Activiteiten 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard heeft in 2022 de 
volgende activiteiten ondernomen: 

feb/juni Veteraan-in-de-klas in Oudewater, Woerden, 
Lopik, Montfoort en IJsselstein 

26-3-2022 Veteranen Ontmoetingsborrel, Woerden, Stads-
hotel van Rossum. Met een lezing over F-35 door 
Kol André van Nispen 

23-4-2022 Concert voor veteranen t.g.v. 650 jaar Woerden 
stad, Woerden 

4-5-2022 Deelname Dodenherdenking; Kranslegging bij 
Dodenherdenking in Woerden, IJsselstein, Lopik, 
Montfoort en Oudewater 

14-5-2022 Veteranen Ontmoetingsborrel, Montfoort, café 
De Plaats 

3-6-2022 Veteranen Anjerconcert, Fulcotheater IJsselstein 

25-6-2022 Opening Anjerperkje Oudewater en onthulling 
Veteranencoin Oudewater 

29-6-2022 Aanwezig bij onthulling monumenten voor Britse 
WOII-vliegers, Montfoort 

2-7-2022 Opening Anjerperkje IJsselstein en Veteranendag 
IJsselstein, samen met Veteranen IJsselstein 

15-8-2022 Kranslegging samen met Bond van Wapenbroe-
ders bij herdenking einde WO II in Woerden 



 

1-9-2022 Openbare beëdiging Regiment Bevoorradings- en 
Transporttroepen op het Kerkplein in Woerden  

17-9-2022 Veteranen Ontmoetingsborrel, Lopik, buurthuis 
De Uitweg 

29-9-2022 Aanwezig bij uitvaart Indië-veteraan Joop van 
Doorn, IJsselstein 

1-10-2022 Battlefieldtour Slag om de Schelde 

26-11-2022 Veteranen Ontmoetingsborrel IJsselstein, De 
Deel. Met lezing door kol Han Bouwmeester over 
de Oekraïne-oorlog 

10-12-2022 Kerstkaart verstuurd aan alle veteranen 

Battlefieldtour Slag om de Schelde 

Het hoogtepunt van de activiteiten van de SVL was de 
battlefieldtour naar de Scheldedam waar in 1944 de slag om 
de Schelde plaatsvond. Vorig jaar heeft de stichting, in 
samenwerking met Annex Cinema uit Woerden, de film de 
Slag om de Schelde vertoond. Dit jaar is een bezoek gebracht 
aan het bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Op de 
terugweg is op de erebegraafplaats bij Bergen op Zoom een 
krans gelegd. 

 

Doelrealisatie 

Met de bovengenoemde activiteiten heeft de Stichting in-
vulling gegeven aan de doelstellingen: (a) het bewerkstelligen 
van maatschappelijke waardering voor de positie van de 
veteranen; en (b) het bevorderen van het onderling contact 
tussen veteranen. Met de contacten met de gemeentes over 
de activiteiten en de anjerperkjes is invulling gegeven aan 
doelstelling (c) het adviseren van de gemeentes. Doelstelling 



 

(d) het creëren van bewustwording bij lokale hulp- en 
zorgverleners, is nog niet gerealiseerd.  

Communicatie 

In 2022 zijn twee (papieren) 
nieuwsbrieven verschenen die 
via de gemeenten aan alle 
veteranen in de regio zijn ver-
stuurd. De gemeenten ver-
krijgen hiervoor adressen van 
het Nederlandse Veteranen-
instituut. Die adressen 
mogen echter niet worden 
doorgegeven aan lokale 
(veteranen) stichtingen of 
verenigingen. 

Daarnaast heeft de Stichting Veteranen Lopiker-
waard twaalf digitale nieuwsbrieven per e-mail verstuurd. 
Inmiddels hebben zich bijna 300 veteranen en andere 
belangstellenden op deze nieuwsbrief geabonneerd. Via de 
nieuwsbrieven is met name geattendeerd op de verschillende 
activiteiten van de Stichting Veteranen Lopikerwaard. 

Tenslotte onderhoudt de stichting een website:  
www.veteranen-lopikerwaard.nl en een Facebookpagina: 
www.facebook.com/Veteranen.Lopikerwaard. 

Bestuur 

Gedurende het jaar 2022 bestond het bestuur uit: 
 Bert Jansen, voorzitter 
 Jorn Bleijs, penningmeester (Oudewater) 
 Raymond Hiltrop, secretaris (Woerden) 
 Gaston Planqué, bestuurslid (Montfoort) 
 Marcel Sijbrandij, bestuurslid (IJsselstein) 
 vacature, bestuurslid (Lopik) 
Het bestuur heeft gepoogd  een bestuurslid uit Lopik te 
vinden. Dat is helaas nog niet gelukt. 

Het bestuur heeft in 2022 negen keer vergaderd, waarvan 
twee keer digitaal. 

Begin 2022 heeft het bestuur een Huishoudelijk Reglement 
vastgesteld, als aanvulling op de statuten en om te voldoen 
aan de eisen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 

http://www.veteranen-lopikerwaard.nl/
http://www.facebook.com/Veteranen.Lopikerwaard


 

Financiën 

Het boekjaar van de Stichting Veteranen Lopikerwaard liep 
van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 

De Stichting Veteranen Lopikerwaard ontvangt subsidies van 
alle vijf gemeenten Woerden, IJsselstein, Montfoort, Oude-
water en Lopik. Naast de gemeentelijke subsidies heeft de 
Stichting Veteranen Lopikerwaard in het boekjaar 2022 een 
bedrag van € 1.983 aan particuliere giften en donaties en 
giften van bedrijven ontvangen. Van de totale baten is 94% 
besteed aan de doelstellingen. 

Het voordelig saldo over het boekjaar 2022 bedroeg € 378. 
Hiervan is een bedrag van € 350 toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve voor toekomstige veteranenactiviteiten, 
die eind 2022 een grootte had van € 12.850. Dit zal de 
komende jaren worden gebruikt voor veteranenactiviteiten 
zoals het tweejaarlijkse anjerconcert, een filmvoorstelling, een 
beëdiging in Woerden, veteranenborrels en -lezingen en een 
bezoek aan het Nationaal Militair Museum. Ook wordt 
overwogen een herdruk te maken van het boekje "Verhalen 
van Veteranen uit de Lopikerwaard", vanwege de grote 
belangstelling. 

Voor verdere details omtrent de financiën wordt verwezen 
naar de jaarrekening 2022 en de balans per 31 december 
2022. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitgave: Stichting Veteranen Lopikerwaard KVK nr: 68492596 

p/a  Ladogameer 33 
3446 JA Woerden 
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