Jaarverslag 2020 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. Denk dan
bijvoorbeeld aan extra mankracht of aan 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 2020 heeft de stichting in totaal ruim 400.000 euro aan inkomsten binnen gekregen,
waaronder een legaat aan het eind van het jaar van ruim 126.000 euro en een bijdrage van 270.000
euro in het kader van herverdeling van de gelden door onderrealisatie van de subsidie t.b.v. de Nederlandse Veteranendag. Laatstgenoemd bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van
activiteiten die veteranen organiseren in Veteranenontmoetingscentra, inloophuizen of anderszins. De
bij de koepel aangesloten inloophuizen en andere gerelateerde stichtingen/verenigingen kunnen een
aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. In beginsel worden aanvragen voor financiering van
herdenkingen, feesten en onroerend goed niet als activiteit gezien in de zin van de OVA-doelstellingen, en dus ook niet gehonoreerd.
Met de (overige) opbrengsten is o.a. steun verleend aan de veteranenradio (nu OmroepV geheten) en
aan veteranen in Brabant. OVA heeft ook een ondersteunende rol gespeeld bij de inzamelactie ‘Veteranen voor Libanon’. Die actie werd gestart na de ramp die zich in augustus 2020 afspeelde na een
grote explosie in de haven van Beiroet. In vrij korte tijd werd 21.750 euro opgehaald en dat geld werd
o.a. besteed aan de distributie van voedselpakketten en reparatie van huizen. De Covid-19-pandemie
heeft ook OVA parten gespeeld; een aantal activiteiten voor veteranen viel tijdelijk stil en daarmee
ook de aanvraag voor ondersteuning van deze activiteiten.
Bestuurssamenstelling
De organisatie van de stichting OVA bestaat uitsluitend uit een bestuur. Per 31 december 2020 was
het bestuur van de stichting 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. de Vos. P. Beijen ondersteunt de stichting administratief.
Vooruitblik 2021
In de plannen voor 2021 gaan we door met het vinden van sponsoren die het doel van de stichting
ondersteunen. Ook gaan wij helpen om veteranen te verbinden door financiële ondersteuning te geven aan (al dan niet specifieke) projecten van veteranen.
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Jaarcijfers 2020 (in € 1,=)
Balans
31-12- 2020

31-12- 2019

423.623
423.623

23.216
23.216

423.623
21.040

23.216
24.005

ACTIEF
Vlottende activa
Liquide middelen
PASSIEF
Eigen vermogen
Algemene reserve

Rekening van Baten en Lasten
Begroot
2020

2021

3.020
0
129.674
21.750
0

32.200
500
2.200

34.000
0
2310

2.500

2.625

270.000
424.444

23.500
60.900

38.935

Lasten
Veteranen initiatieven
Nieuw te ontwikkelen activiteiten
Algemene kosten
Actie Beirut
Medical Braves

5.000
0
2.086
16.000
951

27.000
2.500
4.850

Totaal lasten

24.037

57.850

125.000
2.625
5.100
0
0
0
132.725

400.407

3.050

-93.790

2020
Baten
Bijdrage sponsoren
Bijdrage Veteranenshop
Donaties en legaten
Actie Beirut
Preferente partners
Medical Braves
Voorschot Veteranendag
Totaal baten

Exploitatiesaldo totaal

23.500

Toelichting
Balans
De liquide middelen worden gevormd door het saldo op een bankrekening. Hierin is inbegrepen een
bedrag van € 5.749 van de Actie Beirut en € 203 van de Medical Braves.
Rekening van baten lasten
De algemene kosten van de stichting betreffen voornamelijk bestuurskosten, kantoorkosten (onderhoud website) en administratiekosten.

