
 
 
 

Jaarverslag 2019 Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten (OVA) 
  
Doelstelling 
De Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten helpt veteranen te verbinden met elkaar en 
ook met de maatschappij. Daarvoor genereert ze financiële middelen en ondersteunt dan 
daarmee dergelijke activiteiten. Ook kan ze bemiddelen in het krijgen van andere vormen 
van ondersteuning, zoals extra mankracht of organisatorisch advies.  
 
Verslag van de activiteiten 
De stichting heeft in 2018 de status verkregen van Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). De opbrengsten van de stichting bestaan uit donaties, schenkingen, bijdragen van 
preferente partners en dergelijke. In 2019 heeft de stichting in totaal omstreeks 13.700 euro 
ontvangen in de vorm van donaties, schenkingen en overige baten. Met die opbrengsten is 
onder andere steun verleend aan de Nederlandse symfonische rockband Knight Area om het 
mogelijk te maken een muzikaal album (cd en vinyl) te realiseren over D-day. Door toedoen 
van OVA is medewerking tot stand gebracht van het Luchtmachtkoor. Mogelijkheden zijn 
aanwezig dat ook OVA zelf financieel baat gaat krijgen van de opbrengsten van verkoop van 
de cd. Begin oktober 2019 heeft de release van de cd plaatsgevonden in het Luxor Theater 
in Arnhem. OVA heeft zich in samenwerking met de stichting Onbekende Helden ook ingezet 
voor een financieel gezonde en toekomstbestendige exploitatie van de Veteranenshop, de 
eerste en unieke webwinkel voor de veteraan, thuisfront en supporters van de veteraan. 
Deze levert producten die specifiek zijn gericht op de doelgroep veteranen. De 
Veteranenshop kan de toekomst inmiddels met vertrouwen tegemoet zien. OVA is tevens 
betrokken bij de oprichting van een stichting of koepel ‘Veteranensport’, ter ondersteuning 
van een door het Veteraneninstituut geïnitieerde actie. Tot het moment waarop de oprichting 
daadwerkelijk is gerealiseerd, biedt OVA o.m. ondersteuning als financieel intermediair. In 
het afgelopen jaar heeft de veteranenwereld de stichting OVA steeds beter weten te vinden, 
waarbij niet alle verzoeken tot ondersteuning konden worden gehonoreerd. De website en de 
Facebookpagina van de stichting worden steeds vaker bezocht. 
 
Bestuurssamenstelling 
De organisatie van de stichting OVA bestaat uitsluitend uit een bestuur. Per 31 december 
2019 was dit bestuur als volgt samengesteld: A.J.H. van Loon (voorzitter), C. Oppers-
Beumer (secretaris) en P.H. Scholten (penningmeester). Adviseurs van het bestuur zijn T. 
Valkering, F.J. Marcus en L.A. de Vos. P. Beijen ondersteunt de stichting administratief. 
 
Vooruitblik 2020 
In de plannen voor 2020 gaan we door met het vinden van sponsoren die het doel van de 
stichting ondersteunen en aan (al dan niet specifieke) projecten van veteranen financiële 
ondersteuning willen geven. Gestreefd wordt dit jaar een regionaal netwerk van 
contactpersonen te realiseren. Ook willen we een donateurenbestand opzetten, ter 
vergroting van de inkomsten. 
 
  



 
 
 

Jaarverslag 2019 Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten (OVA)   

 31-12-2019  21-12-2018   

ACTIEF      

Vlottende Activa      

Liquide middelen 23.215  21.040   

 23.215  21.040   

      

PASSIEF      

Algemene reserve 23.215  21.040   

 23.215  21.040   

      

   Begroot   

 2019  2019  2018 

Rekening van Baten en Lasten      

      

Baten      

Bijdragen sponsoren donaties etc. 13.713  15.000  0 

Bijdrage Veteranen shop 0  500  0 

bijdrage vrienden van OVA 0  0  12.500 

Donaties en legaten 0  18.000  1.500 

Preferente partners 0  1.500  0 

overig     3.227 

Medical Braves 5.500     

       

Totaal Baten 19.213  35.000  17.227 

       

Lasten      

Bijdrage Veteraneninitiatieven 10.000  26.015  16.150 

Nieuw te ontwikkelen activiteiten 0  0  0 

Organisatiekosten 2.693  4.760  4.042 

      

Medical braves 4.345  0   

Totaal lasten 17.038  30.775  20.192 

      

Exploitatiesaldo totaal 2.175  4.225  -2.965 

      

      

Toelichting       

BALANS      



 
 
 

De liquide middelen worden gevormd door het saldo op een bankrekening.   

      

Rekening van baten en lasten      

De algemene kosten van de stichting betreffen voornamelijk bestuurskosten,   

kantoorkosten en administratiekosten.     
 


