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1.1 Bestuursverslag
Stichting OVA 2021

1.1.1 Inleiding
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.

De OVA zamelt geld in en verbindt partijen om verbindende initiatieven van veteranen te stimuleren en te 
ondersteunen. Dit doen we altijd voor en door met veteranen en hun relatie en natuurlijk met oog voor 
eenvoud en nabijheid.

Het OVA-bestuur neemt binnen het veteranendomein een onafhankelijke positie in. Daardoor kan OVA meer 
en andere financiële bronnen aanboren dan alleen die vanuit de overheid beschikbaar zijn. Door slagvaardige 
financiële ondersteuning stimuleert OVA veteranen ook om initiatieven en activiteiten te ontplooien die de 
verbinding met de maatschappij bevorderen.

Voor u ligt het bestuursverslag inclusief de jaarrekening over het jaar 2021. Het bestuursverslag gaat in op de 
belangrijkste gebeurtenissen gedurende het jaar. In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de inkomsten en 
uitgaven over 2021 en de financiële stand van zaken per 31 december 2021. 

1.1.2 Bestuur
Het bestuur heeft gedurende het jaar een wijziging in de samenstelling gehad. Penningmeester P.H. Scholten 
heeft het bestuur medio april verlaten. De functie van penningmeester wordt sindsdien vervult door 
T.A.F.A. (Dorus) Klomberg. Per 31 december 2021 kent het bestuur de volgende samenstelling:

- Voorzitter: Ton van Loon
- Secretaris: Christa Oppers-Beumer
- Penningmeester: Dorus Klomberg
Truus Valkering, Frank Marcus en Ludy de Vos adviseren het stichtingsbestuur, waarbij Ludy de Vos is 
aangewezen als Eerste adviseur. 

Het bestuur wordt verder ondersteund door Marijke Jonkers-Middag (administratie), Bianca Jonkhart (website) 
en Peer Oppers (projectcoördinator).

Door de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) was een aanpassing van het
verenigingsstatuut noodzakelijk. De wijziging is in gang gezet en op 16 januari 2022 door Notaris Te Lindert 
te Doesburg bekrachtigd. De belangrijkste wijziging voor de stichting was het opnemen van een regeling van 
belet en vacature voor alle bestuurders.  

1.1.3 Activiteiten 2021
Het jaar 2021 werd in Nederland voor een belangrijk deel gedomineerd door de Corona pandemie. Veel 
activiteiten in de samenleving konden hierdoor geen doorgang vinden. Ook activiteiten van, voor en door 
veteranen zijn hierdoor bemoeilijkt. Veel initiatieven zijn niet van de grond gekomen, beperkt uitgevoerd of 
moesten worden afgezegd. Desondanks heeft de OVA nog tal van activiteiten tot een bedrag van € 67.228 
kunnen ondersteunen. Zo hebben we kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering 
van het Veteranensearch team, de oprichting van de Veteranenradio kunnen ondersteunen, de Stichting 
Hephaistos kunnen helpen bij hun activiteiten t.b.v. PTSS veteranen en daarbij voorzien van benodigde
paardrijdmiddelen en laptops beschikbaar gesteld aan veteranenhuizen waarmee zij hun contact met de
veteranen kunnen verbeteren. De uitreiking is gepaard gegaan met een voorlichtingsbijeenkomst over o.a. 
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communicatie. Daarnaast zijn nog enkele kleinere initiatieven ondersteunt. Een overzicht van de ter 
beschikbaar gestelde gelden is hieronder opgenomen:

€
·  De trotse veteraan 70
·  Veteranen CG Rucphen 250
·  Veteranenrun Winschoten 747
·  Veteranenhuis Artillerie 3.861
·  Stichting Hephaistos 5.028
·  Tas voor veteranen 6.000
·  OmroepV 7.500
·  Kerst- eindejaarsactie VOC 7.750
·  Laptops VOC's / Inloophuizen 14.022
·  Stichting Veteranen Search Team 22.000

67.228

Uiteindelijk zijn in 2021 in totaal 44 verzoeken binnengekomen. Bij de beoordeling van de aanvragen heeft
het bestuur deze kritisch gelegd naast de doelstelling van onze stichting. Een aantal vragen is op grond van 
het niet voldoen aan de doelstelling niet toegekend. Van de 44 ontvangen verzoeken betroffen 33 financiële 
ondersteuningsaanvragen. De andere 9 waren verzoeken om informatie advies of promotie ondersteuning.
Van deze 33 financiële ondersteuningsaanvragen zijn er 13 toegewezen.

1.1.4 Fondsenwerving
In 2020 heeft de Stichting van het Ministerie van Defensie in het kader van de herbestemming onderrealisatie 
subsidie Veteranendag 2020 een bedrag van € 270.000,- ter beschikking gekregen (ook wel de motie Kersten 
genoemd). Daarnaast heeft de OVA in 2020 een groot bedrag aan legaat gelden ontvangen. 

Zonder fondsen kunnen we geen activiteiten ondersteunen. Het bestuur is daarom zeer verheugd en 
dankbaar dat ook in 2021 aanvullende fondsen ter beschikking zijn gesteld aan de OVA. In 2021 is er een 
legaat ontvangen ad. € 71.315 euro. Naast dit legaat zijn er voor een bedrag ad € 4.189 aan donaties 
ontvangen, waaronder een schenking van $ 5.000,- van de firma Infoblox. 

1.1.5 Resultaat
In 2021 bedroegen de totale opbrengsten € 76.003. De uitgaven (ondersteuning en bedrijfskosten) kwamen op 
een totaal van € 10.913. Na aftrek van rente en andere financiële lasten is het resultaat over 2021 € 65.090. 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

1.1.6 Vooruitblik voor 2022 e.v.
Het bestuur merkt door het toenemend aantal aanvragen een groeiende belangstelling voor ondersteuning 
door de OVA. Dit is verheugend om te constateren. Veel aanvragen kennen een individuele basis, zijn 
kleinschalig van aard en betreft een incidenteel toewijzing geld. Dat past vaak in de doelstelling van de OVA. 
Het bestuur ziet echter dat er, naast een geldelijke bijdrage, ook behoefte is aan ondersteuning bij het  
aanvragen, organiserenen uitvoeren van de activiteiten. Niet iedere veteraan heeft de capaciteiten om  
activiteiten op te zetten of heeft een netwerk om andere middelen aan te boren. Het bestuur heeft 
onvoldoende mankracht om dit zelf te ondersteunen, maar ziet wel mogelijkheden om hier een rol in te 
spelen, overeenkomstig ons doel om ook te bemiddelen waar mogelijk. In 2022 wil het bestuur daarom 
onderzoeken of door samenwerking met ander instanties (fondsen of stichtingen) de weg van aanvraag, 
organisatie en ondersteuning van de activiteiten meer structureel en pragmatischer kan worden ingericht. 
Het doel is om de weg voor de initiatief nemende veteraan naar de uitvoering van zijn activiteiten voor andere 
veteranen laagdrempeliger en makkelijker te maken. 
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2. JAARREKENING



2.1 Balans (na resultaatbestemming)
Stichting OVA 2021

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Liquide middelen 424.590        423.623        
▬ Vlottende activa 424.590       423.623       

Totaal activa 424.590       423.623       

Algemene reserve 218.713        423.623        
▬ Eigen vermogen 218.713       423.623       

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 205.877        -             
▬ Kortlopende schulden 205.877       -             

Totaal passiva 424.590       423.623       
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2.2 Winst- en verliesrekening
Stichting OVA 2021

2021 2020
€ € € €

▬ Baten 76.003         424.444       

Kantoorkosten 415              -             
Administratiekosten 2.178            -             
Overige bedrijfslasten 6.846            24.037          
▬ Lasten 9.439           24.037         

Saldo 66.564         400.407       

Financiële baten en lasten -1.474            -             
▬ Financiële baten en lasten -1.474           -             

Resultaat boekjaar 65.090         400.407       

Resultaatsbestemming
Toegevoegd aan de algemense reserve 65.090         400.407       
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2.3 Kasstroomoverzicht
Stichting OVA 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 66.564          
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva -64.123          
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.441            

Financiële baten en lasten -1.474            
-1.474            

Kasstroom uit operationele activiteiten 966              

Toelichting op de geldmiddelen:
Stand per 1 januari 423.623        
Mutatie geldmiddelen 967              
Stand per 31 december 424.590        
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2.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Stichting OVA 2021

ALGEMEEN
Activiteiten 
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.
De statutaire zetel van de stichting is de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de stichting is ingeschreven bij de
de Kamer van Koophandel, onder nummer 66532388. Omdat de stichting een kleine organisatie-zonder-
winststreven betreft, is de jaarrekening opsteld volgens RJK C1.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cummulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van onïnbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar
waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vindne in het 
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen van de stichting worden verantwoord in het jaar dat zij
zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin
vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekkingen hebbende rente-opbrengsten en
-lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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3. TOELICHTING



3.1 Toelichting op de balans - activa
Stichting OVA 2021

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

NL 64 INGB 0007 6493 55 324.590        423.623        
NL 64 INGB 0007 6493 55 Spaarrekening 100.000        -             
▬ Liquide middelen 424.590       423.623       

Vlottende activa 424.590       423.623       

TOTAAL ACTIVA 424.590       423.623       

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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3.2 Toelichting op de balans - passiva
Stichting OVA 2021

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Algemene reserve 218.713        423.623        

Reserves en fondsen 218.713       423.623       

Motie Kerstens 202.772        -             
Libannon 3.105            -             

▬ Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 205.877       -             

Kortlopende schulden 205.877       -             

TOTAAL PASSIVA 424.590       423.623       

Reserves en fondsen

Algemene reserve 
Stand per 1 januari 423.623        
Mutatie uit hoofde van resultaat bestemming:
Correctie Actie Libanon 5.750
Correctie motie Kerstens -270.000
Resultaat 2021 59.340

-204.910

Stand per 31 december 218.713       

De reserves staan ter vrije beschikking van de stichting.

In de jaarrekening van 2020 zijn twee posten onterecht in de algemene reserve opgenomen:
1. Het voorschot van de Stichting Nederlandse Veteranendag (motie Kerstens) is in 2020 in de W&V-rekening 
geboekt.
2. De ontvangsten en uitgaven inzake Actie Libanon zijn in de W&V-rekening geboekt.

Overige schulden en overlopende passiva
Motie Kerstens bestaat uit de gelden die in december 2021 vanuit het Ministerie van Defensie 
naar aanleiding van de Motie Kerstens aan de stichting OVA ter beschikking zijn gesteld. Het gaat om een
bedrag ad € 270.000. In 2021 is voor een bedrag ad € 67.228 ter ondersteuning van activiteiten uitgegeven.
Hierdoor resteert nog een bedrag € 202.772 voor 2022 en mogelijk verdere jaren. Over de besteding van deze
gelden vindt verantwoording plaats richting het Ministerie van Defensie.
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3.2 Toelichting op de balans - passiva
Stichting OVA 2021

Overzicht uitvoering motie Kerstens:

·  De trotse veteraan 70
·  Veteranen CG Rucphen 250
·  Veteranenrun Winschoten 747
·  Veteranenhuis Artillerie 3.861
·  Stichting Hephaistos 5.028
·  Tas voor veteranen 6.000
·  OmroepV 7.500
·  Kerst- eindejaarsactie VOC 7.750
·  Laptops VOC's / Inloophuizen 14.022
·  Stichting Veteranen Search Team 22.000

67.228

De stichting OVA beheert op dit moment tijdelijk gelden van de Actie Libanon. Dit betreft een (spontaan)
veteraneninitiatief voor het inzamelen van hulpgoederen voor Libanon. Zolang het initiatief niet de 
beschikking heeft over een eigen bankrekening, wordt het beheerd door de stichting OVA. De intentie is dat
de Actie Libanon in 2022 over een eigen rekening beschikt, waarna de gelden aan de Actie kunnen worden
overgedragen. Eind 2021 ging het om een bedrag ad € 3.105.
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3.3 Toelichting op de winst- en verliesrekening
Stichting OVA 2021

2021 2020
€ € € €

Inzet veteranen activiteiten -             116.108        
Diverse legaten -             13.566          
Voorschot Veteranendag (motie Kerstens) -             270.000        
Stichting het Veteraneninstituut 71.315          -             
▬ Legaten 71.315         399.674       

500              -             
▬ Bijdrage Veteranenshop 500              -             

Actie Libanon -             21.750          
Diverse donaties 4.189            3.020            
▬ Donaties 4.189           24.770         

Baten 76.003         424.444       

Contributies en abonnementen 81                -             
Kantoorbenodigheden 145              586              
Hosting 189              185              
▬ Kantoorkosten 415              771              

Marketing 1.634            -             
Accountants- en administratiekosten 545              -             
▬ Administratiekosten 2.178           -             

Kapt Botermans CUMELA -             1000
Steunaanvraag VET Radio -             4000
▬ Veteranen initiatieven -             5.000           

Reis- en verblijfkosten 1.096            1.134            
Medical Braves -             951              
Actie Libanon 5.750            16.000          
▬ Overige bedrijfslasten 6.846           18.085         

Totale lasten 9.439           23.856         

Saldo 66.564         400.588       

Rentelasten en bankkosten -1.474            -181              
▬ Financiële baten en lasten -1.474           -181              

Resultaat boekjaar 65.090         400.407       
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4. OVERIGE GEGEVENS



4.1 Overige toelichtingen op de jaarrekening
Stichting OVA 2021

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van stichting OVA heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2022.

Ondertekening door bestuurders 

Doorn, 12 mei 2022

Ton van Loon Christa Oppers-Beumer
Voorzitter Secretaris

Dorus Klomberg
Penningmeester
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