Jaarverslag
Stichting Veteranen Actief
2017

Stichting Veteranen Actief – Trombonestraat 20 – 1312 XC Almere – www.veteranen-actief.nl –
KvK 39096106 – Rabobank Leeuwarden NL36RABO012.70.86.285 – RSIN 817184156

Inleiding
We zijn blij dat we nog steeds veteranen aan ons vrijwilligersnetwerk kunnen toevoegen,
maar tegelijkertijd nemen we ook afscheid van vrijwilligers. Ons vrijwilligersbestand blijft
derhalve bestaan uit ruim 50 veteranen.
Ook de huidige economische situatie heeft impact op onze stichting. Vrijwilligers kunnen
de gevraagde eigen bijdrage niet altijd financieren en ook donateurs haken af vanwege
een verslechterde financiële situatie. Grote sponsoren zijn niet of nauwelijks te vinden en
ondersteuning van kleinschalige activiteiten door fondsen is nauwelijks meer mogelijk.
Dit zorgt dat we onze activiteiten moeten beperken.
Veteranen Actief zal zich moeten focussen op datgene waar ze echt in uitblinkt: het
realiseren van projecten met veteranen, waarbij er voldoende aandacht is voor de
individuele veteraan en er ruimte is voor nuldelijns zorg.
Alle activiteiten van Veteranen Actief zullen derhalve projectmatig uitgevoerd worden,
waardoor er nog nauwelijks sprake is van exploitatielasten.
Vanwege persoonlijke omstandigheden stonden de activiteiten van Veteranen Actief in
2017 op een laag pitje en is er geen project uitgevoerd met betrokkenheid en inzet van
een groep Nederlandse Veteranen. Gelukkig hebben we, met hulp van Thamara
Batenburg, ambassadeur voor het Veteranen Instituut, een “footprint” kunnen realiseren
in Sarajevo.
Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van Stichting Veteranen Actief en bevat
ook de financiële verantwoording over 2017.
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2017
In 2017 is verder gebouwd op het fundament dat in de voorgaande jaren is gelegd,
waarbij de focus ligt op één project in Bosnië. De exploitatiekosten van Veteranen Actief
zijn teruggebracht naar een minimum, alleen de kosten van de website vallen nog ten
laste van de exploitatie.
Op verzoek van Thamara Batenburg, ambassadeur voor het Veteranen Instituut, is
Veteranen Actief in 2017 betrokken bij het onderzoek naar en uitvoering van projecten
in Bosnië en Herzegovina.

Project “Footprint” Sarajevo
In Sarajevo is de Bosnische organisatie ASU BiH actief. Deze organisatie zet zich in voor
jongeren in Sarajevo. Doel van dit project is de realisatie van een openbare
fitnessruimte in het Gavrilo Princip Park. Deze locatie is door de lokale overheid ter
beschikking gesteld en is ingericht met een aantal toestellen: 2 toestellen voor
individuele fitness en een groter toestel waarop meerdere jongeren hun workout kunnen
doen. De toestellen zijn geleverd en geplaatst door de firma Glovis uit Zenica
(www.glovis.ba). De fitnesstoestellen zijn opgeleverd op maandag 25 september 2017.
Hiertoe zijn Thamara Batenburg, Rob Scholte en Jeroen Visscher vanuit Nederland
afgereisd naar Bosnië. Een verslag hiervan vindt u hier.
Fitnesstoestellen Sarajevo

Begroot

Realisatie

Fitnesstoestellen conform offerte Glovis
Reis- en verblijfkosten

6.000,00
1.250,00
7.250,00

5.684,79
859,78
6.544,57

Totale kosten

Communicatie
Alle activiteiten worden door Veteranen Actief gecommuniceerd via haar website en
middels nieuwsbrieven die worden verstuurd aan belangstellenden en donateurs.
Daarnaast zullen projecten aangeboden worden aan (regionale) media en specifieke
veteranenplatformen.
Ook informeert Veteranen Actief tijdens lokale (veteranen-) bijeenkomsten over haar
doelstelling en projecten.
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Financiën
Voor de uitvoering van projecten is Veteranen Actief afhankelijk van giften, donateurs,
en sponsoren.
Begroting 2017
Giften
Vrijwilligersbijdrage
Inbreng eigen vermogen
Overige inkomsten

Inkomsten
2.500,00
2.700,00
6.550,00
1.000,00
12.750,00

Uitgaven
1.000,00 Projectvoorbereidingskosten
1.750,00 Reiskosten
2.250,00 Verblijfkosten
7.000,00 Projectkosten BiH
750,00 Overige kosten
12.750,00

In deze begroting is rekening gehouden met een project voor 9 veteranen. Zoals in de
inleiding al vermeld is, is er in 2017 door omstandigheden geen project uitgevoerd met
betrokkenheid van veteranen, waardoor de vrijwilligersbijdrage niet tot de inkomsten
behoorde. Overige inkomsten bestonden uit een sponsorbijdrage.
In juni 2017 is een verkenning gedaan naar nieuwe projecten. Samen met onze lokale
contactpersoon zijn een groot aantal scholen bezocht, die potentieel een project voor
Veteranen Actief zouden kunnen zijn. Uiteindelijk is ervoor gekozen geen
renovatieproject uit te voeren in 2017.
Het project “Footprint” Sarajevo is volledig mogelijk gemaakt dankzij sponsoring.
Daardoor is inbreng van eigen vermogen niet nodig geweest. Dankzij giften en een batig
projectsaldo is het eigen vermogen toegenomen.
Balans

2017
1-1-2017
31-12-2017

Activa
Banksaldo

6.992,63

9.080,19

150,00

46,64

0,00

0,00

7.142,63

9.126,83

Eigen vermogen

2.142,63

4.126,83

Reservering calamiteiten

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

7.142,63

9.126,83

Kas
Debiteuren
Totaal
Passiva

Reservering materiele activa
Totaal
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Winst- en verliesrekening 2017
Beginsaldo

7.142,63

Inkomsten
Sponsoring

7.250,00

Giften

2.706,50
Totaal inkomsten

Uitgaven
Website

9.956,50

317,46

Bankkosten

192,73
Totaal exploitatie

Projectvoorbereidingskosten

510,19
917,54

Projectkosten “Footprint”

6.544,57
Totaal projecten

7.462,11

Totaal uitgaven

7.972,30

Eindsaldo

46,64
9.080,19
9.126,83

Kas
Bank

bijgewerkt tot:

31-12-2017
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