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STICHTING VETERANEN PURMEREND (SVP) 

 

 Opgericht 2 februari 2010 

 RSIN 821965244 

 KvK 37161464 

 www.veteranenpurmerend.nl 

 info@veteranenpurmerend.nl 

 

Postadres: 

Ds. Martin Luther Kingweg 104 

1444 EG  Purmerend 

 

 

DOELSTELLING VAN DE STICHTING 

 

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering 

van veteranen in het algemeen en die in Purmerend en Omstreken in het bijzonder, alsmede 

het op laagdrempelige wijze bevorderen en verstevigen van het contact en de relaties tussen 

veteranen onderling. 

 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 

 

Bestuur van de stichting (per 1 december 2019): 

 

De heer P. Stiphout, voorzitter 

De heer R.J.G. Hessink, secretaris/penningmeester 

De heer R.E.J. Sutherland 

De heer G. Speijers 

De heer C.W.M. Bohte 

 

BELONINGSBELEID 

 

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaam-

heden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie 

gemaakte onkosten. 

 

 

BELEIDSPLAN 

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. Het (doen) organiseren en begeleiden van sociale, culturele, recreatieve, educatieve en 

sportieve activiteiten en evenementen ten behoeve van de doelgroep en andere 

geïnteresseerden; met name in Purmerend en Omstreken; 

b. Het (doen) organiseren van lezingen, voordrachten, filmavonden en dergelijke; 

c. Het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties met een soortgelijk 

doel als dat van de Stichting; 

d. Nazaten van veteranen te activeren tot deelname aan de activiteiten van de Stichting; 

e. Het actief benaderen van veteranen voor het bijwonen van de maandelijkse bijeenkomsten 

en bijzondere gelegenheden; 
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f. Het aantrekken van meer "jonge" veteranen middels o.a. de website van de Stichting; 

g. Het werven van fondsen om de activiteiten mogelijk te maken. 

h. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

AKTIVITEITENVERSLAG 

 

Veteranencafé Purmerend 

Maandelijks wordt op de eerste woensdag van de maand een bijeenkomst georganiseerd voor 

veteranen en hun partners woonachtig in Purmerend en Omstreken. Een gelegenheid voor 

veteranen, van alle leeftijden, van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van 

alle missies, om elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van een hapje en een 

drankje. 

 

Veteranendag Purmerend 

Jaarlijks wordt in samenwerking met de gemeente een lokale veteranendag georganiseerd. 

Door zorg van de gemeente worden alle (ruim 500) in de gemeente woonachtige veteranen, 

met hun partners, voor deze dag uitgenodigd. 

 

Andere activiteiten 

Jaarlijks worden er lezingen, presentaties of filmvoorstellingen georganiseerd over voor 

veteranen van belang zijnde onderwerpen. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de 

bijeenkomsten in het veteranencafé. 

Ook wordt er jaarlijks een excursie georganiseerd naar militaire musea e.d. 
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Stichting Veteranen Purmerend

Staat van bezittingen en schulden

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

ACTIVA

Vorderingen

Liquide middelen 1491,94 2189,48 2413,07 1786,15 1430,44 1089,48

Totaal Activa 1491,94 2189,48 2413,07 1786,15 1430,44 1089,48

PASSIVA

Eigen vermogen 1491,94 2189,48 2413,07 1786,15 1320,44 979,48

Kortlopende schulden -                 -               -              110,00 110,00

Totaal passiva 1491,94 2189,48 2413,07 1786,15 1430,44 1089,48

Staat van Baten en lasten

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Baten

Sponsorbijdragen 1000,00 1000,00 1400,00 1400,00 800,00 700,00

Donaties 50,00

Totaal Baten 1050,00 1000,00 1400,00 1400,00 800,00 700,00

Lasten

Kosten betalingsverkeer 120,31 130,55 127,50 54,78 3,05 1,54

Registratie domeinnaam 126,88 126,88 126,88 105,79 123,79

Representatiekosten lezingen 60,00 49,59 74,75 28,93

Representatiekosten jubilea etc. veteranen 217,00 217,2 309,00 135,12 81,93 53,00

Reiskosten

Vergaderkosten 137,20 127,71 149,70 187,60 193,52 185,43

Kantoorkosten 14,95 51,80

Kopieerkosten -                 -               -              -              -              

Excursiekosten 1131,20 621,25 -               565,40 -              

Reclamekosten -                 -               -110,00 -              110,00

Totaal Lasten 1747,54 1223,59 773,08 934,29 459,04 502,69

Resultaat -697,54 -223,59 626,92 465,71 340,96 197,31  


