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De stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten (OVA) heeft als doel 

het genereren van financiële middelen om daarmee activiteiten te 

steunen door Veteranen voor Veteranen. Het bestuur van de OVA 

hecht bij het behalen van dit doel belang aan een transparante en 

eenduidige besturing. Hierbij worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

Algemeen 

• OVA is een Stichting met een ANBI status. Vanuit deze status 

heeft de OVA een verantwoordings- en publicatieplicht.  

• OVA publiceert jaarlijks haar jaarverslag en jaarrekening op 

de website.  Een kascommissie zal jaarlijks de jaarrekening 

controleren. OVA neemt binnen het veteranendomein een 

onafhankelijke positie in. 

• OVA helpt veteranen zich met elkaar te verbinden en met de 

maatschappij. 

• OVA kan, naast het genereren van geld, ook bemiddelen bij 

andere vormen van steun. 

• OVA stemt af met het NL Veteranen instituut (NLVi) als 

veteraneninitiatieven daarom vragen. 

Organisatie 

• OVA wil een kleine, pragmatische organisatie zijn, helder en 

snel in haar werkwijze; zie website www.stichting-ova.nl. 

• OVA voldoet aan de eisen gesteld in de Wet bestuur en 

toezicht rechtspersonen (WBTR). 

• OVA heeft een Bestuur die volgens de statuten wordt 

benoemd. 

• Het Bestuur heeft ten minste een voorzitter, een penningmeester 

en een secretaris.   

http://www.stichting-ova.nl/
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• Het Bestuur kan zich laten bijstaan door Adviseurs, Regionale 

Projectbegeleiders en Vrijwilligers. Adviseurs worden formeel 

door het bestuur benoemd. 

• Het Bestuur handelt onafhankelijk en integer, heeft een 

transparant besluitvormingsproces en gaat zorgvuldig om met 

mensen en middelen van haar organisatie.  

• Bij tegenstrijdig belang moet een bestuurder zich van 

besluitvorming onthouden. 

• Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het 

bestuur tijdelijk bij één of meerdere van de formeel benoemde 

adviseurs. Voor de gedurende deze periode verrichte 

bestuursdaden worden deze adviseurs met een bestuurder 

gelijkgesteld. 

• Het Bestuur, de Adviseurs en de Regionale Projectbegeleiders 

zijn onbezoldigd. 

• Het Bestuur kan besluiten aan vrijwilligers een 

vrijwilligersvergoeding toe te kennen als hun bijdrage 

substantieel en structureel is.  
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