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Aan het bestuur van
Stichting Nederlandse Veteranendag
Postbus 427
2501 CK Den Haag

Den Haag, 17 februari 2016

Geacht bestuur,
Overeenkomstig uw opdracht hebben wij uw jaarrekening 2015 gecontroleerd. Hiermee
brengen wij verslag uit omtrent de uitkomsten van onze werkzaamheden.
Controleverklaring
Onze controleverklaring is opgenomen onder de Overige Gegevens op pagina 43.
Historie
Per 3 februari 2009 is de Stichting Nederlandse Veteranendag notarieel opgericht. Blijkens de
statuten heeft de stichting tot doel het realiseren van de doelstelling van het Comité
Nederlandse Veteranendag, ingesteld door de Staatssecretaris van Defensie, inhoudende ‘het
bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen’.
De baten en lasten verband houdende met deze activiteiten worden verantwoord in de
onderhavige jaarrekening.
Bestuur en organisatie
Het bestuur van de Stichting Nederlandse Veteranendag wordt per balansdatum gevormd door
de volgende leden:
- De heer Mr. B. Staal, voorzitter;
- De heer Drs. J.W. Kleijwegt, penningmeester;
- De heer J.J. van Aartsen,
- De heer J.A. Jorritsma,
- De heer A. Mulder;
- Mevrouw M.G. Rijsdorp;
- De heer H. Scheffer; en
- De heer dr. G. Valk.
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De uitvoering van de werkzaamheden wordt gedaan door de Projectorganisatie Nederlandse
Veteranendag. De leiding van de projectorganisatie berust bij Kolonel der Mariniers b.d. drs. J.
Rijken MC.
Financiering van de activiteiten
Het belangrijkste deel van de inkomsten betreft een jaarlijkse subsidie van het Ministerie van
Defensie. Aan de subsidie voor het jaar 2015 ligt een beschikking d.d. 11 februari 2015 ten
grondslag.
Naast deze subsidies heeft Stichting Nederlandse Veteranendag overige inkomsten in de vorm
van incidentele stimuleringssubsidies van Defensie, een structurele subsidie van Gemeente
Den Haag, donaties en sponsorgelden.
Saldo van baten en lasten 2015
Het saldo van baten en lasten 2015 bedraagt negatief € 11.359 ten opzichte van een saldo
volgens begroting van positief € 45.000. Op de volgende pagina wordt het verschil ad. € 56.359
geanalyseerd.

Lagere baten dan begroot

2015
€

Interest
Inkomsten Sponsorfonds

8.226
284.324

Begroting 2015
€
11.000
319.000

Verschil
€
-2.774
-34.676
-37.450

Lagere lasten dan begroot
Comité en projectbureau
Onvoorzien

442.504
-

454.000
47.278

11.496
47.278
57.934

Hogere lasten dan begroot
Nederlandse Veteranendag /
dagevenementen
Educatie
Publiekscampagne
Andere activiteiten
Uitgaven Sponsorfonds

1.088.450
25.910
835.924
158.314
290.807

1.067.100
20.622
825.000
135.000
274.000

-21.350
-5.288
-10.924
-23.314
-16.807
-77.683

Totaal verschil realisatie - begroting

-56.359
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Een verklaring voor de verschillen is opgenomen in de toelichting op de jaarrekening.
Tot slot
Wij vertrouwen erop aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
toelichting zijn wij altijd graag bereid.
Hoogachtend,
SCHIPPER & PAUL ACCOUNTANTS B.V.

drs. J.G.M. Schipper RA
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1. Uitgangspunten van de verslaggeving
1.1 Oprichting van de stichting, de doelstellingen en het werkingsgebied
De Stichting Nederlandse Veteranendag is opgericht op 3 februari 2009 door de
plaatsvervangend hoofddirecteur personeel van het ministerie van Defensie, handelend voor
de Staat der Nederlanden. Deze stichting heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage. De
Stichting Nederlandse Veteranendag is een organisatie die tot doel heeft het realiseren van de
doelstelling van het Nationaal Comité Veteranendag, inhoudende: het bevorderen van de
maatschappelijke erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen. De stichting
organiseert sinds haar oprichting de Nederlandse Veteranendag met daarin diverse
ceremonies en activiteiten. Tot 2009 werden deze activiteiten uitgevoerd door de zorg van het
ministerie van Defensie. De stichting tracht de doelstelling te bereiken door onder meer:
a. het jaarlijks organiseren van de Nederlandse Veteranendag op de laatste zaterdag van
de maand juni
b. het initiëren, coördineren en stimuleren van educatieve activiteiten en producten over
de Nederlandse veteranen
c. het voeren van een publiekscampagne
d. het organiseren van diverse evenementen
e. het verrichten van alle overige handelingen die dienstig zijn voor het bereiken van de
doelstelling, waarbij in het bijzonder het belang van de Nederlandse veteranen in het
oog wordt gehouden.
De organisatie van de Nederlandse Veteranendag betreft in de eerste plaats de regeling van
activiteiten die plaatsvinden in Den Haag, zijnde het nationale evenement, bestaande uit de
opening door de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, gevolgd door het
programma in de Ridderzaal, de ceremoniële medaille-uitreiking, het nationaal defilé voor Z.M.
de Koning en daarnaast de manifestatie op het Malieveld.
De educatieve activiteiten en producten richten zich op scholieren van het basis- en voortgezet
onderwijs in geheel Nederland.
De publiekscampagne wordt gedurende het gehele jaar gevoerd met een intensivering in de
maand juni. De campagne heeft een nationaal bereik.
Het organiseren of ondersteunen van andere evenementen kan plaatsvinden op elke plaats in
Nederland op elk moment van het jaar. Dat kan onder meer gaan om ondersteuning van lokale
veteranendagen en veteraneninitiatieven, aanwezigheid op nationale beurzen en de
organisatie van veteranenconcerten. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de Stichting het
Veteraneninstituut en de Vereniging het Veteranen Platform.
1.2 Bronnen van inkomsten
Statutair kan het vermogen van de Stichting Nederlandse Veteranendag worden gevormd door
subsidies, giften, erfstellingen, legaten en andere baten. Het belangrijkste deel van de
inkomsten betreft een jaarlijkse subsidie van het ministerie van Defensie, waaraan een
beschikking ten grondslag ligt. Nadat het ministerie kennis heeft kunnen nemen van de
jaarrekening en een evaluatie heeft uitgevoerd wordt de hoogte van de subsidie definitief
vastgesteld.
Naast deze subsidie heeft de Stichting Nederlandse Veteranendag ‘overige inkomsten’ uit
incidentele stimuleringssubsidies van Defensie, incidentele subsidies van het vfonds1, een
structurele subsidie van de gemeente Den Haag, donaties en sponsorgelden, alsmede in zeer
1

Nationaal fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg
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beperkte mate inkomsten uit verhuur en verkoop van promotiemateriaal. In de begroting
worden de voorgenomen bestedingen met behulp van de subsidie van het ministerie van
Defensie enerzijds en met behulp van de ‘overige inkomsten’ anderzijds afzonderlijk zichtbaar
gemaakt. Dit onderscheid is ook zichtbaar in de jaarrekening.
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2. De bestuurlijke organisatie
2.1 Het Nationaal Comité Veteranendag
Het Nationaal Comité Veteranendag is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 2 oktober 2014 nr
2014001904 en in 2015 gewijzigd met Ministerieel Besluit van 21 april 2015 nr
BS/2015009061. Het bestuur van de stichting Nederlandse Veteranendag raadpleegt periodiek
het comité met betrekking tot de wijze waarop de stichting de doelstelling van het comité tracht
te realiseren. Comité en bestuur zijn in 2015 driemaal bijeen geweest. In mei zijn alle
voorgenomen activiteiten voor de Veteranendag 2015 besproken. In de vergadering van
september is de Veteranendag geëvalueerd en heeft een diepgaande brainstormsessie
plaatsgevonden over eventueel gewenste koerswijzigingen in de toekomstige activiteiten van
de stichting. De uitkomsten hiervan2 zijn aan de orde geweest in de decembervergadering,
hetgeen voor de stichting en de projectleider heeft geleid tot een drietal speerpunten voor de
jaren 2016 en volgende: verdere vermaatschappelijking van de campagne met daarin
ondersteuning van initiatieven in de samenleving die bijdragen aan erkenning en waardering,
ten tweede: het zoeken van samenwerking met partijen die resulteren in partnerships en
endorsements en ten derde: een verrijking van de beeldvorming opdat de maatschappij een
betere indruk krijgt bij de achtergrond en kenmerken van de veteraan. In elk van de drie
vergaderingen zijn de verschillen tussen de begrotingsrealisatie en begroting toegelicht en
vastgelegd waarmee is voldaan aan de defensie-subsidievoorwaarden daarover.
2.2 Het bestuur van de Stichting Nederlandse Veteranendag
De voorzitter van het bestuur van de Stichting Nederlandse Veteranendag is de voorzitter van
het Nationaal Comité Veteranendag. Tot het bestuur van de Stichting Nederlandse
Veteranendag kunnen slechts toetreden leden van het Nationaal Comité Veteranendag, niet
zijnde actief dienend ambtenaar, nadat daartoe toestemming is verleend door de minister van
Defensie.
Op 1 januari 2015 bestond het bestuur uit de volgende voorzitter en leden:
• de heer mr B. Staal, voorzitter
• en verder in alfabetische volgorde:
• de heer J.J. van Aartsen
• de heer J.A. Jorritsma
• de heer drs J.W. Kleijwegt, penningmeester
• de heer A. Mulder
• de heer H. Scheffer
• de heer dr G. Valk
In de loop van het jaar is mevrouw M.G. Rijsdorp toegetreden als lid van het comité en tot het
bestuur van de stichting.
Op 31 december 2015 bestond het bestuur uit de volgende voorzitter en leden:
• de heer mr B. Staal, voorzitter
en verder in alfabetische volgorde:
•
•
•

de heer J.J. van Aartsen
de heer J.A. Jorritsma
de heer drs J.W. Kleijwegt, penningmeester

2

Aangepaste visies op achtereenvolgens (1) het vergroten van de maatschappelijke kennis over veteranen, (2) de
maatschappelijke verankering van het veteranenthema en (3) het stimuleren van initiatief vanuit de samenleving.
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•
•
•
•

de heer A. Mulder
mevrouw M.G. Rijsdorp
de heer H. Scheffer
de heer dr G. Valk

2.3 De uitvoeringsorganisatie van de Stichting Nederlandse Veteranendag
Bij de inrichting van de uitvoerende organisatie van de Stichting Nederlandse Veteranendag is
doelmatigheid het leidende uitgangspunt. Aan het hoofd van de uitvoerende organisatie is een
projectleider aangesteld. Nevengeschikt is een controller aangesteld. De penningmeester van
het bestuur vervult de functie van controller. De projectleider is bevoegd tot het aanstellen van
medewerkers binnen het projectbureau. Eén persoon, in dienst van het ministerie van
Defensie, verleent gedurende het jaar medewerking aan de voorbereiding van de campagne,
alsmede aan de evaluatie en ontwikkeling van de beleidsvisie voor de Nederlandse
Veteranendag. Het gaat hierbij om de secretaris van het Nationaal Comité Veteranendag.
In de aanloop naar de Veteranendag zelf maakt de projectleider naast eigen vast en variabel
personeel, gebruik van de diensten van een aantal medewerkers van het ministerie van
Defensie. Daarnaast stelt Defensie materieel ter beschikking ten behoeve van de organisatie
en opbouw van de dag en de manifestatie. Dit alles is in een convenant met het ministerie van
Defensie geregeld. Daar waar noodzakelijk en indien Defensie niet (meer) kan voorzien, wordt
het projectbureau in deze periode aangevuld met tijdelijke medewerkers op basis van een
urencontract en met vrijwilligers.
2.4 Externe adviseurs
De gemeente Den Haag (Openbare orde en veiligheid), stadsbeheer, de hulpdiensten en de
politie –eenheid Den Haag adviseren de projectleider bij het opstellen van het veiligheids- en
bereikbaarheidsplan en ondersteunen de uitvoering van de Nederlandse Veteranendag.
Tevens maakt de Stichting Nederlandse Veteranendag gebruik van betaalde diensten van
bureaus voor het opstellen en uitvoeren van het media- en publiciteitsplan inclusief het
genereren van vrije publiciteit, voor de vormgeving in de campagne, alsmede voor constructies
en beveiliging.
2.5 Leveringen en aangenomen werk
Niet bij Defensie te betrekken materieel en diensten ten behoeve van het nationaal evenement,
voor de publiciteitscampagne, de educatieve activiteiten alsmede voor overige evenementen
worden bij leveranciers ingekocht door de projectleider, die daartoe een mandaat heeft van het
stichtingsbestuur.
2.6 Beloningen en arbeidsrelaties, WNT-verklaring
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning, noch vacatiegeld voor hun
bestuursactiviteiten. Aan reiskosten kan worden tegemoetgekomen. De stichting Nederlandse
Veteranendag is een WNT-instelling3; jaarlijks wordt een verklaring omtrent de beloningen van
de bestuursleden opgesteld en overlegd aan het ministerie van BZK. Die verklaring is bij de
jaarrekening gevoegd.

3

Wet Normering Topinkomens; voor door de overheid gesubsidieerde instellingen met minstens 500.000 euro per
jaar, die tenminste 50% van de inkomsten in dat jaar uitmaakt, geldt een publicatie- en meldingsplicht.
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In overeenstemming met een bestuursbesluit van 11 januari 2011 hebben de projectleider, de
controller en de medewerkers van het projectbureau arbeidsovereenkomsten als werknemer
met een dienstbetrekking voor onbepaalde of bepaalde tijd. De salarissen zijn vastgesteld op
basis van arbeidsduur en uurtarieven, die varieerden van € 14,70 tot € 45,06 / uur (peildatum 1
januari 2015) en € 14,88 tot € 45,62 / uur (peildatum 31 december 2015). Voor
salarisbijstellingen wordt de CAO Defensie gevolgd.
De stichting NLVD heeft in de arbeidsovereenkomsten expliciet opgenomen geen betaalde
vakantiedagen te honoreren. Dat beleid is ook in 2015 volgehouden. De wettigheid hiervan
staat vast.
Tijdelijke medewerkers worden op urenbasis gecontracteerd. Voor hen worden door de
stichting geen premies werknemersverzekeringen afgedragen. De tarieven varieerden in 2015
van € 20,20 tot € 35,84 /uur.
Tot 1 september had de projectleider een functioneel aansturende relatie met een medewerker
voor het educatieve programma Veteraan in de Klas, die in dienst was van de Stichting het
Veteraneninstituut. De stichting Nederlandse Veteranendag droeg bij in de salariskosten van
deze medewerker. Na 1 september zijn deze werkzaamheden belegd bij een medewerker van
de projectorganisatie.
Vrijwilligers verlenen hand-en-spandiensten tegen een vrijwilligersvergoeding.
2.7 Overige fiscale zaken
De Stichting Nederlandse Veteranendag is per 1 januari 2009 door de belastingdienst
aangemerkt als instelling van sociale of culturele aard. Deze status heeft gevolg voor de BTWplicht. De belangrijkste effecten zijn een vrijstelling van BTW voor de subsidie van het
ministerie van Defensie en specifieke niveaus voor de BTW-plicht met betrekking tot de
diensten en zaken die de stichting levert aan derden.
De Stichting Nederlandse Veteranendag is per 1 januari 2010 door de belastingdienst
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze status heeft gevolg voor
belastingvrijstelling bij schenkingen.
2.8 De begroting 2015
In de decembervergadering 2014 van comité en bestuur is de begroting 2015 vastgesteld. In
afdeling 1 (Defensiesubsidie) werd geen overschot of tekort voorzien; in afdeling 2
(sponsorfonds) werd een overschot van 45.000 euro voorzien ten gunste van de Algemene
Reserve.
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3. Activiteitenverslag 2015
3.1 Aan de doelstelling gerelateerde activiteiten
De stichting en met name de projectorganisatie heeft haar activiteiten geordend in lijn met de
opdracht aan de stichting Nederlandse Veteranendag, te weten:
1. De organisatie van het nationale evenement op de laatste zaterdag in de maand juni: de
Nederlandse Veteranendag;
2. De organisatie van activiteiten en producties op educatief gebied;
3. De opzet en uitvoering van een publiekscampagne;
4. De organisatie van andere evenementen en het verrichten van handelingen, die dienstig zijn
voor het bereiken van de doelstelling van het Nationaal comité en de stichting.
Voor de budgetverdeling tussen deze vier hoofdactiviteiten golden de begrotingen 2013 en
2014 als uitgangspunt, maar door een toename van de subsidie van Defensie en een
substantiële toezegging van het vfonds konden kwalitatieve verbeteringen en intensiveringen
worden uitgevoerd, zoals in de ceremonie Ridderzaal en bij de publiekscampagne.
3.1.1 de Nederlandse Veteranendag / nationaal evenement
De Nederlandse Veteranendag heeft op 27 juni 2015 in Den Haag plaatsgevonden met het
programma in de Ridderzaal, de medaille-uitreiking op het Binnenhof, het defilé van veteranen
en actieve troepen voor Z.M. Koning Willem-Alexander en de manifestatie op het Malieveld. Bij
deze deelprogramma’s is de belangstelling van politiek, bestuur en publiek zichtbaar. In de
Ridderzaal waren Z.M. de Koning en de minister-president aanwezig te midden van veel
veteranen, hun partners en andere genodigden. Het programma begon als gebruikelijk met
toespraken van de voorzitter van het nationaal comité en van de minister-president. De
enscenering bestond vervolgens uit live optredens van twee veteranen: de operazanger
Bastiaan Everink en zijn buddy van destijds Marcel Wolters, alsmede van zangeres Ellen ten
Damme, acteur Pierre Bokma en het Rotterdams Operakoor. Het ensemble van de Koninklijke
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ verzorgde de muzikale ondersteuning. Het programma kon
online geheel live worden gevolgd. Wederom werd meer dan vorige jaren door de NOS
aandacht besteed aan het Ridderzaalprogramma in de live uitzending en de samenvatting ’s
avonds op NPO2.
Op het Binnenhof hebben na een toespraak van de minister van Defensie 63 militairen uit
veertien verschillende EU-, VN- en Navo-missies de herinneringsmedaille voor vredesoperaties
ontvangen. In deze ceremonie werd ook voor het eerst Het Draaginsigne Nobelprijs VNmilitairen uitgereikt aan een selectie van achttien voormalige VN-militairen. Daarnaast kregen
vier personen een bijzondere onderscheiding en werd aandacht besteed aan het thuisfront van
veteranen. Na de ceremonies waren drie informele ontmoetingen met de koning voorbereid:
een ontmoeting met de winnaar van een scholieren-tekenwedstrijd en haar gehele klas, met
een aantal bijzonder gedecoreerden en met enige Libanonveteranen.
Het nationaal defilé bestond uit 114 detachementen met in totaal 3660 deelnemers. Een
nieuwe deelnemer was het detachement van 30 veteranen van de Dutch Marine Rowing
Challenge mét een roeisloep. Nieuw in dit defilé was het pantserwielvoertuig de Boxer in
ambulance-uitvoering van het Commando Landstrijdkrachten. De fly-past bestond uit
helikopters van luchtmacht en politie, vliegtuigen van de Klu Historische vlucht en de Catalina
uit 1942. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door ongeveer negenhonderd muzikanten
uit militaire, reünie- en burgerorkesten.
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Tabel 1: Opgave nationaal defilé4
2015

2014

Paradecommandant + adjudant
Leden Veteranenplatform
Idem mindervaliden o/voertuigen
Veteranen douane
Veteranen NS/HTM
Veteranen G4S
Veteranen Dienst Just. Inrichtingen
Veteranen diverse missies
Veteranen Geestelijke verzorging
Veteranen Relatieziekenhuizen
Veteranen Dutch Marines Rowing
SNVM *
Totaal veteranen

3
2088
211
19
26
13
0
151
0
19
28
25
2583

2
2788
215
19
22
13
17
112
23
30

Interservice vaandelgroep
Detachementen militairen
Gedecoreerden
Totaal militairen werkelijke dienst

13
958
103
1074

13
989
80
1082

Militaire muziekkorpsen
Reünie- en burgermuziekkorpsen
Totaal muziekkorpsen

328
550
878

319
548
867

-

92

4535

5283

Kinderen 'Veteraan in de Klas'
Totaal defilé

1
3242

* Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders
Het lagere aantal veteranen dat zich heeft gemeld voor deelname aan het nationaal defilé kan
zijn veroorzaakt door een nieuwe aanmeldingsprocedure. Met ingang van 2015 moeten
aanmeldingen op naam geschieden waarbij tevens controle op de veteranenstatus plaatsvindt.
De lagere daadwerkelijke opkomst is een jaarlijks verschijnsel, overigens in 2015 relatief
minder dan in 2014.
Het concept van de manifestatie op het Malieveld was hetzelfde als in voorgaande jaren. Ruim
zestig standhouders vulden het pagodedorp, waarin tevens ruimte was voor
veteraneninitiatieven, zoals de Wall of honour. Het tentenkamp van het Veteraneninstituut was
anders van opzet door toevoeging van ruimte voor het Veteranenloket en gerelateerde
organisaties. De koning, minister-president en de minister van Defensie maakten afzonderlijke
rondes over het terrein. De Veteranendag op 27 juni 2015 trok 97.000 bezoekers.
De door de zorg van de stichting Nederlandse Veteranendag gedistribueerde witte anjers
beliep circa 80.000 exemplaren. Hiervan zijn 39.000 (additioneel) gesubsidieerd door de CDS
ter verspreiding in zijn netwerk. 20.000 werden uitgedeeld op de Veteranendag zelf, 15.000 op
scholen in de loop van het jaar en 5.000 bij kleinschaliger evenementen.

4

De werkelijke opkomst was circa 19% lager (2014: 25% lager)
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3.1.2 Educatieve activiteiten.
Als belangrijkste educatieve activiteit is gedurende het gehele jaar het onderwijsproject
‘Veteraan in de Klas’ uitgevoerd door de Stichting het Veteraneninstituut met door haar
geselecteerde en geïnstrueerde veteranen, één en ander onder regie van de Stichting
Nederlandse Veteranendag.
In 2014 – 2015 waren twee full-time projectmedewerkers bij het Veteraneninstituut werkzaam
voor het scholenproject en één persoon ten behoeve van de regiefunctie educatieve projecten.
Aan het einde van het schooljaar 2014-2015 waren meer dan 37.000 leerlingen bereikt, een
toename van ongeveer 14.000 ten opzichte van het schooljaar daarvoor.
Tabel 2 Bereikte leerlingen door programma Veteraan in de klas
In musea
Schooljaar
Scholen
e.d.
Leerlingen
bereikt
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

119
184
190
365
502

10
37
49
83
213

8.268
11.702
14.267
23.371
37.653

Educatieve middelen waren het zogenoemde Bronnenboek5, een aantal fototentoonstellingen,
de dilemmawebsite ‘Watzoujijbeslissen.nl’, de interactieve toepassing van de missiekaart6 en
het stripboek Op Missie7.
In de eerste helft van 2015 is een landelijke tekenwedstrijd voor basisscholieren georganiseerd.
De winnende tekeningen zijn gebundeld en aangeboden aan de koning tijdens de
Veteranendag. Deze actie was ook gunstig voor de acquisitie van nieuwe scholen voor het
project ‘Veteraan in de Klas’.
3.1.3 Publiekscampagne en communicatie
De campagne heeft zich uitgestrekt over het gehele jaar met een oplopende intensivering in de
maanden voor Veteranendag. De campagne 2015 maakte, net als in de jaren daarvóór, veel
gebruik van de persoonlijke verhalen van veteranen. Er werd een mediamix van print, televisie,
radio, online, buitenreclame en vrije publiciteit toegepast.
Van 15 tot 27 juni is een landelijke tv-spot ingezet op NPO 1/2/3, de RTL- en SBS-zenders en
een aantal andere, waaronder Discovery. Tezamen 355 uitzendmomenten.
Een week voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag (22 tot en met 26 juni) zijn
radiospots uitgezonden op vijf landelijke zenders (NPO R1, NPO R2, NPO 3 FM, Sky, Radio
538, Q-music, Radio 10, 100%NL) en de regionale omroepen. Tezamen 865
uitzendmomenten.
Geadverteerd is in Metro (oplage 410.000, bereik 1,2 miljoen), Elsevier (90.000, respectievelijk
480.000), De Telegraaf (455.000, resp. 1.700.000) en een aantal lokale bladen.
Op het gebied van sociale media is meer capaciteit ingezet om berichtgeving te monitoren en
creëren: community management. Op alle gebruikte platforms, zoals FaceBook, Twitter en
5

Bijkerk, R., M. Elands en K. Kornaat, Oorlogen en vredesmissies Ervaringen van Nederlandse veteranen
(Amsterdam 2010)
6
www.missiekaart.veteranendag.nl
7
Erik de Graaf e.a., Op missie – Tien veteranen, tien verhalen (Eindhoven 2014)
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Instagram zijn inzet en interactie toegenomen. Kort voor de Veteranendag ging de nieuwe
website live, met meer beeldmateriaal, minder tekst en meer graphics.
Het succes van de publiekscampagne steunt voor een belangrijk deel op niet-betaalde (vrije)
publiciteit. Tezamen met het campagnebureau worden veel persoonlijke verhalen van
veteranen aangeboden aan landelijke en regionale media.
De NOS heeft twee uitzendingen verzorgd op NPO 2: de live bijdrage vanaf 12:45 en een
samenvatting om 18:20. Daarnaast was er nog een item in het Jeugdjournaal. Tezamen keken
482.000 personen (2014: 504.000). Live radio-uitzendingen zijn verzorgd door NPO Radio 5
vanaf het Malieveld van 12:00 tot 18:00.
3.1.4 Andere activiteiten
In 2015 heeft de Nederlandse Veteranendag zich gepresenteerd op drie beurzen (de
Onderwijsbeurs CEOB8, de Motorbeurs en de NIDV9-beurs) en op de docentendag
maatschappijleraar ProDemos. Er zijn dertig veteranenconcerten georganiseerd; de
‘veteranenlezing’10 is geco-organiseerd en er hebben diverse Dakota- en Catalinavluchten
plaatsgevonden ten gunste van schoolklassen, prijswinnaars en relaties. Middelen en advies
werden verstrekt aan gemeenten die eigen activiteiten organiseerden voor ‘hun veteranen’.
3.2 Personele inzet
Het geheel van conceptontwikkeling, -uitwerking en realisatie van de campagne, van het
bedenken en organiseren van de opzet van de Veteranendag, alsmede van de organisatie van
andere activiteiten gedurende het jaar, geschiedt door de projectleider en zijn medewerkers op
het projectbureau.
Tabel 3: inzet medewerkers projectbureau jaar 2015 (in uren)

Aantal:
10 personen arbeidscontract OT/BT
2 personen inhuur urenbasis
8 personen vrijwilligers

Realisatie 2015
uren
9.935
691
1.101
11.727

Begroting 2015
uren
9.045
700
geen raming

Realisatie 2014
uren
10.343
693
781
11.817

De medewerkers op het projectbureau met een arbeidscontract hebben een vastgesteld salaris
voor een vastgesteld aantal uren per jaar. De begroting is hierop gebaseerd. Overschrijding
van het aantal contracturen (in 2015: circa 10 %) wordt noch in tijd noch in geld
gecompenseerd. Volgens de regeling personeelsbeheer kan overschrijding of onderrealisatie
reden zijn voor bijstelling van een arbeidscontract in een daaropvolgend jaar. De uitkomsten in
het jaar 2015 gaven daartoe bij één functionaris reden.
In 2015 is gebruik gemaakt van acht vrijwilligers ten behoeve assistentie op beurzen en bij
werkzaamheden in het projectbureau, het magazijn en op het Malieveld in de voorbereiding ,
de uitvoering en de afbouw van het evenement.

8

CEOB: Cultuur en Onderwijs Beurs
NIDV: stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid
10
De ‘veteranenlezing’ is een jaarlijks initiatief van de stichting het Veteraneninstituut
9
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Eén defensiemedewerker (secretaris comité) of een waarnemer nam deel aan de
werkzaamheden in het campagneteam.
De projectleider heeft voor de voorbereiding van de evenementen op de Veteranendag ook de
beschikking over een aantal liaison- en regelingsofficieren (LO’s en RO’s), afkomstig van
diverse defensieonderdelen. Ook bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van door Defensie ter
beschikking gesteld personeel. Het gaat hier om opbouw (en afbouw) ploegen, assistenten op
de Veteranendag zelf en alle deelnemende militairen in het defilé. In het convenant met het
ministerie van Defensie een zogenoemde POTAS11 opgenomen, waarin de inzet van
defensiepersoneel ten behoeve van de Nederlandse Veteranendag nauwkeurig per functionaris
in mandagen is vermeld. Deze POTAS is sindsdien uitgangspunt voor begroting en realisatie.
Er wordt voor deze functionarissen geen urenregistratie bijgehouden.
Tabel 4: inzet defensiemedewerkers jaar 2015 (in dagen)
POTAS 2015
Mandagen
Voorbereiding en coördinatie
446
Uitvoering:
op- en afbouw
652
op Veteranendag zelf *
1780
NATRES (alle dagen) **
Militaire muziekkorpsen
319
Totaal
3197

POTAS 2014
POTAS 2013
Mandagen
Mandagen
481
377
575
1743
208
319
3326

602
1582
99
319
2979

* incl. detachementen in defilé
** m.i.v. 2015 opgenomen bij 'op Veteranendag zelf'
3.3 De Nederlandse Veteranendag dankt …
sponsors, andere begunstigers en partners. Subsidies en andere financiële bijdragen werden
onder andere verkregen van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
(vfonds), Specsavers, Monuta, Univé, Thales en de gemeente Den Haag. Alle genoemde
organisaties hebben verklaard tevreden te zijn over de bestaande relaties. Belangrijke
ondersteuning in andere vormen werd verkregen van het ministerie van Defensie, de gemeente
Den Haag (zie 3.4), het ministerie van Algemene Zaken, Stichting het Veteraneninstituut,
Vereniging het Veteranen Platform en het dagblad Metro.
3.4 Ondersteuning door de gemeente Den Haag
Het bestuur van de gemeente Den Haag was in 2015 wederom betrokken zodat van de
Veteranendag een succes kon worden gemaakt. De gemeente verleent aan de stichting
jaarlijks de vergunning voor een groot evenement op basis van een gedetailleerd veiligheidsen bereikbaarheidsplan, dat door de projectleider van de Nederlandse Veteranendag wordt
opgesteld. Het overleg met de leiding van de belangrijke hulpdiensten van de regio
Haaglanden: politie, brandweer en GHOR, alsmede met de HTM en de bestuursdienst/afdeling
Openbare Orde en Veiligheid verliep uitstekend.
Naast deze inspanningen ten behoeve van de Veteranendag, draagt de gemeente Den Haag
ook bij met een structurele subsidie van € 20.000.

11

Project Organisatie Tabel Autorisatie Staat, in dit geval: een personeelstoewijzing in het operatiebevel van de
commandant der strijdkrachten.
18

Stichting Nederlandse Veteranendag, Den Haag

3.5 Gemeten effecten12
De doelstelling van het Nationaal Comité Veteranendag is de bevordering van de
maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen; de Stichting Nederlandse
Veteranendag heeft de opdracht deze doelstelling te realiseren. Deze paragraaf geeft een
antwoord op de vraag in hoeverre de doelstelling is bereikt. Daartoe worden allereerst
deeldoelstellingen geformuleerd, van welke de eerste twee verondersteld worden bij te dragen
aan de derde:
I. Toename en bestendiging van de maatschappelijke kennis over het begrip veteraan, zijn
uitzendervaringen en de gevolgen daarvan;
II. Toename en bestendiging van maatschappelijke erkenning van en waardering voor
veteranen;
III. Het bewerkstelligen van het goede gevoel bij de veteranen dat zij door de samenleving
worden gewaardeerd.
De waarnemingen zijn gedaan op de volgende deelgebieden:
a. maatschappelijke erkenning en waardering op landelijk niveau;
b. maatschappelijke erkenning en waardering op regionaal niveau;
c. erkenning en waardering op bestuurlijk niveau
d. erkenning en waardering bij schoolgaande jeugd
e. erkenning en waardering voor veteranen in en kennisoverdracht via de media
f.

percepties bij de veteranen zelf

Voor de verslaglegging van de gemeten effecten van de door de projectorganisatie van de
Nederlandse Veteranendag geïnitieerde activiteiten wordt geput uit het onderzoek van de
afdeling Trends, onderzoek en statistiek (TOS) van het ministerie van Defensie13 en van het
jaarlijkse vragenlijstonderzoek van het Veteraneninstituut14. Daarnaast echter is ook gebruik
gemaakt van rapportages van het campagnebureau BKB, van kijk- en luisteronderzoek
(Starcom) en van onderzoek van Den Haag Marketing.
3.5.1 Ad a. Maatschappelijke erkenning en waardering op landelijk niveau
De bekendheid met Veteranendag is onverminderd hoog. Inmiddels heeft slechts 5% van de
ondervraagden nog nooit van Veteranendag gehoord, heeft 40% er weleens van gehoord en
56% verklaart er (zeer) bekend mee te zijn. Dat die dag plaatsvindt op de laatste zaterdag van
juni is minder bekend; van de Nederlanders die zeggen bekend te zijn met Veteranendag weet
ongeveer de helft dat die eind juni in Den Haag plaatsvindt.
Er is ook ruim draagvlak voor de Nederlandse Veteranendag. 75% van de ondervraagden vindt
dat veteranen openlijk waardering verdienen, 72% vindt het goed dat elk jaar een Nederlandse
Veteranendag wordt gehouden en eveneens driekwart vindt dit een uitstekende manier om
veteranen openlijk te waarderen. Deze uitkomsten wijken niet significant af van die in 2014 en
2013.

12

Deze paragraaf kwam tot stand met medewerking van de directie personeel en organisatie Defensie en stichting
Het Veteraneninstituut.
13
Ministerie van Defensie, 2015, Nederlanders aan het woord, Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2015
14
Dirksen, M. Kerngegevens veteranen 2015, Doorn, Veteraneninstituut
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Van degenen die zeggen op de hoogte te zijn van de Nederlandse Veteranendag, haalt een
groot deel zijn kennis over die dag nog steeds uit de traditionele media, dat wil zeggen
dagbladen, waarbij regionale bladen als kennisbron (hoewel minder dan in vorige jaren) vaker
worden genoemd ( 42%, 2014: 55%) dan de landelijke kranten (37%, 2014: 44%). In 2015
werd voor het eerst sinds enige jaren een tv-spot uitgezonden. 23% haalde bekendheid met de
komst van de Veteranendag uit deze uitzendingen. De radiospot wordt door 12% genoemd
(2014: 18%), terwijl de sociale media als kennisbron begint te groeien: 11% (2014: 8%).
Op de vraag naar de bekendheid van het Draaginsigne Veteranen (de ‘veteranenspeld’), blijkt
19% van de respondenten dat symbool te kennen, dat is een forse afname ten opzichte van
2014 (34%). Ook is weer gevraagd naar de bereidheid om op Veteranendag zelf een witte
anjer op te spelden, als blijk van waardering voor de Nederlandse veteraan. Voor het eerst valt
hierin een opvallende groei waar te nemen. Eén op de drie ondervraagden (34%) zegt ja; in
2014 en 2013 was dit nog 24%.
Geconcludeerd kan worden dat de bekendheid met Veteranendag en de waardering voor
veteranen op gelijke hoogte blijven. Op de social media en met betrekking tot de witte anjer lijkt
ruimte voor meer aandacht en activiteit. Bij een nadere beschouwing van segmenten van
ondervraagden (naar onder andere leeftijd, sociale klasse, woongebied) blijkt dat er wellicht in
specifieke groepen nog te winnen is ten aanzien van de houding ten opzichte van veteranen.
Nader onderzoek is gewenst.
Vermeldenswaard is de toename in spontane maatschappelijke initiatieven, die van erkenning
en waardering getuigen. Zo gebruikte Omroep Max een deel van zijn radiozendtijd voor een
periodieke oproep om de witte anjer te dragen en in de loop van het jaar kwamen
uiteenlopende initiatieven vanuit het bedrijfsleven (‘Onbekende Helden’, Duinrell), waardoor er
sprake lijkt te zijn van een kanteling naar activiteit, die niet in directe zin door de
projectorganisatie van de Nederlandse Veteranendag is geïnitieerd. Dit is ook de reden
geweest voor het Nationaal Comité om in komende jaren verder in te zetten op ondersteuning
van maatschappelijke initiatieven en te zoeken naar meer partnerships (zie hierboven in
paragraaf 2.1)
3.5.2 Ad b. Maatschappelijke erkenning en waardering op regionaal niveau
De voorlichtingsdag voor gemeenten bij het Veteraneninstituut in januari was wederom goed
bezocht. De colleges van B&W zijn ook in 2015 in samenwerking met de Vereniging van
Nederlandse gemeenten in juni benaderd om aandacht te vragen voor de lokale Veteranendag,
tevens met een expliciete promotie van de witte anjer. Tijdens dertig lokale veteranendagen is
gebruik gemaakt van een ‘veteranenconcert’. Het aanbod door het Nationaal comité van
optredens van een militair orkest met vocale solist stimuleert de lokale besturen een
bijeenkomst te organiseren en anderzijds symboliseren de optredens het sterke commitment
van die besturen met ‘hun’ veteranen.
3.5.3 Ad c. Erkenning en waardering op bestuurlijk niveau
Erkenning en waardering op bestuurlijk en politiek niveau zijn onverminderd hoog. Zowel Z.M.
de Koning als de minister-president en de minister van Defensie waren aanwezig in de
Ridderzaal, op het Binnenhof en bij het nationaal defilé. Daarbij zijn meer ontmoetingen
waarneembaar tussen autoriteiten en veteranen, zoals een voorontvangst door de premier in
het Torentje en ontmoetingen met de koning. Bij de ceremonies in de Ridderzaal en op het
Binnenhof zijn veel politici en bestuurders aanwezig.
Het ministerie van Defensie subsidieert de Veteranendag structureel en onverminderd en
handhaafde in 2015 een extra subsidie voor de verspreiding van witte anjers.
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3.5.4 Ad d. Erkenning en waardering bij schoolgaande jeugd
In het schooljaar 2014 – 2015 is het bereik van het programma Veteraan in de Klas (VidK)
weer gestegen, nu tot bijna 38.000 scholieren. De competitie met een tekenwedstrijd zorgde
niet alleen voor veel media-aandacht (onder meer van het Jeugdjournaal), maar daardoor ook
van meer scholen met interesse voor het VidK-programma. Maatschappelijk initiatief kwam van
het Omniversum met de uitnodiging om veteranen hun verhaal te laten vertellen aan groepen
scholieren bij de vertoning van de film D-Day.
3.5.5 Ad e. Erkenning en waardering voor veteranen in en kennisoverdracht via de media
Tv-spot. De doelstelling om 72% van de doelgroep (alle Nederlanders 18+) minimaal eenmaal
in contact te brengen met de spot en 38% twee tot drie keer is volgens metingen bereikt. De
inhoud (thuiskomst) was ook voor niet-veteranen herkenbaar en begrijpelijk. De spot nodigde
uit tot meeleven met en verplaatsen in de situatie van veteranen en hun directe omgeving. Dit
kwam de doelstelling van erkenning en waardering ten goede. Uit online reacties valt op te
maken dat de geschetste sfeer de burgers aansprak.
Radiospot. Ook de radio-inzet is ingekocht op een beoogd bereik van 72% van de doelgroep
(alle Nederlanders 18+), dat zijn 7,2 miljoen mensen. Het werkelijke bereik was iets hoger: 7,3
miljoen. Deze personen hebben de spot minimaal één keer gehoord. Ruim 6,7 miljoen hebben
de spot drie of meer keer gehoord. De live uitzending vanaf het Malieveld door NPO Radio 5
had 400.000 luisteraars. Aangenomen wordt dat de hoge waardering die de radiospot in 2014
kreeg ook de spot in 2015 ten deel is gevallen. De stem van Gerdi Verbeet heeft in 2015
slechts positieve reacties opgeroepen. Zoals al vermeld in paragraaf 3.5.1. werd de
bekendheid met Veteranendag bij het algemeen publiek door 12% van de ondervraagden
verkregen uit de radiospot (2014: 18%). Uit de tv-spot 23% (2014: geen tv-spot). De radiospot
van Omroep Max zal ook hebben bijgedragen aan kennisoverdracht, erkenning en waardering.
Overige media (print): De Veteranendag is (betaald) in een groot aantal media zichtbaar
geweest. Uit een onderzoek van Metro blijkt dat vrijwel alle lezers (95%) hebben begrepen dat
de uitingen gingen over Veteranendag. Hoge scores werden bereikt op de criteria opvallend,
geloofwaardig, informatief en duidelijk.
Overige media (online): Het websitebezoek is ten opzichte van 2014 (161.313) gedaald naar
154.346 bezoeken. De verklaring ligt in 2014: toen heeft het nieuws over en rondom Gijs
Tuinman gezorgd voor een groot aantal bezoekers. Op Facebook groeide de fanbase (aantal
likes) verder naar 43.137 (2014: 31.716). De interactiescore (IPM= interactie per duizend fans)
steeg van 12 naar 18. Dat is in relatie tot vergelijkbare organisaties zeer hoog.
3.5.6 Ad f. Percepties bij de veteranen zelf
Van belang is hoe veteranen de effecten van de Nederlandse Veteranendag beleven. Een
jaarlijks onderzoek onder veteranenpashouders geeft hierin inzicht.15 De perceptie van
veteranen dat de Nederlandse Veteranendag bijdraagt aan maatschappelijke erkenning en
waardering bevindt zich in 2015 op nagenoeg hetzelfde niveau als in de jaren 2014 en 2013:
78% van de respondenten vindt dat de jaarlijkse Veteranendag de maatschappelijke erkenning
bevordert voor veteranen. Een ruime meerderheid van de bevraagde veteranen verklaart zich
ook persoonlijk meer gewaardeerd te voelen door het plaatsvinden van de Nederlandse
Veteranendag.
Aan de respondenten in het onderzoek onder veteranen is ook gevraagd hoe zij de
berichtgeving rondom de Nederlandse Veteranendag hebben ervaren. Het meest te spreken
zijn zij over berichtgeving op tv (55% uitstekend of goed) en in de geschreven media (49%
uitstekend of goed). Bij radio en social media zijn die scores respectievelijk 30% en 37%.

15

Dirksen, M. 2016 Ibidem
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Ook in 2015 zijn de veteranen bevraagd naar hun opinie over het dragen van witte anjers door
Nederlanders op de Nederlandse Veteranendag. 40% vindt dat belangrijk (2014: 48%) en 32%
staat hier neutraal tegenover. De overige 28% vindt dit onbelangrijk of heeft geen mening.
Evenals met betrekking tot eerdere Nederlandse Veteranendagen is de conclusie dat een
meerderheid van de Nederlandse veteranen van mening is dat de dag een positief effect heeft
op maatschappelijke erkenning en waardering én op persoonlijke gevoelens van erkenning en
waardering.
3.5.7 Algemene conclusie
De Stichting Nederlandse Veteranendag opereert op vier taakgebieden: het nationaal
evenement, de educatieve activiteiten, de publiekscampagne en de ‘andere activiteiten’, met
name ondersteuning van lokale activiteiten, veteraneninitiatieven en kleinschalige
evenementen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de inzet tot gewenste effecten heeft
geleid, die bijdragen aan de erkenning en waardering voor de Nederlandse veteraan. Het
Nationaal Comité Veteranendag en het stichtingsbestuur zijn van oordeel dat hun inzet, sturing
en activiteiten in 2015 zichtbaar en meetbaar hebben bijgedragen aan de doelstelling.
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4. Bestuurlijke voornemens
4.1 Subsidie ministerie van Defensie
De bestuurlijke voornemens voor 2016 en latere jaren worden mogelijk gemaakt door een
structurele subsidie van het ministerie van Defensie.
4.2 Overige inkomsten
Dankzij een financiële intentieverklaring van het vfonds kunnen tot en met 2017 extra
activiteiten worden uitgevoerd. Pogingen om bestaande sponsors te behouden en nieuwe te
werven zullen worden voortgezet; daarnaast wordt actief gezocht naar partnerships en
endorsements, waarbij niet alleen geld een rol speelt maar ook maatschappelijke activatie en
zichtbare positieve vermelding.
4.3 Aanbestedingen 2016
Voor 2016 zijn twee (Europese) aanbestedingstrajecten voorzien, voor infrastructurele werken
en voor de campagneondersteuning.
4.4 Samenvatting begroting 2016
De begroting van de Stichting Nederlandse Veteranendag 2016 is in de vergadering van het
Nationaal Comité Veteranendag behandeld en door het bestuur vastgesteld op 7 december
2015. De begroting is verdeeld in twee afdelingen.
De eerste afdeling betreft de voorziene uitgaven die worden gedaan met gebruikmaking van de
subsidie van het ministerie van Defensie, groot € 2.582.500, vermeerderd met de te
verwachten rentebaten (€ 9.000), alles tezamen € 2.591.000. De verwachte uitgaven zijn
samengevat als volgt:
Tabel 6: begroting van uitgaven Nederlandse Veteranendag 2015, afdeling 1
Ten laste van Defensiesubsidie c.a.
Geraamde uitgaven jaar 2016
waarvan:
Comité en projectbureau
490.000
NLVD dagevenementen
1.063.000
Educatie
40.000
Publiekscampagne
808.000
Andere activiteiten
160.000
Onvoorzien
30.500

2.591.500

Een eventueel gerealiseerd saldo zal worden toegevoegd cq onttrokken aan de
egalisatiereserve.
De tweede afdeling betreft de voorziene uitgaven die worden gedaan met gebruikmaking van
de opbrengsten uit overige subsidies, sponsorgelden, donaties en commerciële activiteiten,
geraamd op € 324.000. De verwachte uitgaven zijn samengevat als volgt:
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Tabel 7: begroting van uitgaven Nederlandse Veteranendag 2015, afdeling 2
Ten laste van overige subsidies,
sponsorgeld, donaties, verhuur enz.
Geraamde uitgaven jaar 2016
waarvan:
Comité en projectbureau
12.000
NLVD/Dagevenementen
55.000
Educatie
30.000
Publiekscampagne
170.000
Andere activiteiten
30.500
Reserve
26.500

324.000

Een eventueel gerealiseerd saldo zal worden toegevoegd cq onttrokken aan de algemene
reserve.
4.5 Omvang en functie van het vermogen per 31 december 2015
Het totaal eigen vermogen is afgenomen met 11.359 euro. Dit is opgebouwd uit een negatief
saldo in de baten en lastenrekening afdeling 1 (Subsidie Defensie) van 4.876 euro, een
negatief saldo in de baten en lastenrekening afdeling 2 (Sponsorfonds c.a.) van 6.483 euro.
Daardoor is de egalisatiereserve met 4.876 euro gedaald tot 159.635 euro.
De egalisatiereserve betreft het saldo van Defensiesubsidie en rentebaten en daaraan ten laste
gekomen uitgaven van de stichting ten behoeve van de Veteranendag. Deze egalisatiereserve
bedraagt minder dan 10% van het jaarsubsidiebedrag en mag derhalve volgens de
subsidiebeschikking dienen als financiële reserve en in later jaren worden gebruikt, mits aan
activiteiten waarvoor subsidie is verleend.
De algemene reserve is afkomstig van andere baten (additionele subsidies, sponsorgelden,
donaties, verkoopresultaten enz.) De vrij besteedbare algemene reserve is gedaald met 6.483
euro tot 79.225 euro.

5. Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Ondertekening namens het bestuur
Den Haag, 17 februari 2016
Stichting Nederlandse Veteranendag

B. Staal (voorzitter)

J.W. Kleijwegt (penningmeester)
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Balans per 31 december 2015
Activa
(na verwerking saldo van baten
en lasten)

31 dec 2015
€

€
Vaste activa
Materiële vaste activa

€

40.546

31 dec 2014
€

13.713

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen
Overige vorderingen

195
2.214
17.585

75
24
16.983
19.994

17.082

Liquide middelen

276.981

332.728

Totaal

337.521

363.523
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Passiva
(na verwerking saldo van baten
en lasten)

31 dec 2015
€

€
Stichtingsvermogen
Algemene reserve
Egalisatiereserve

79.225
159.635

31 dec 2014
€

€

85.708
164.511
238.860

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

250.219

-

152

98.661

113.152

Totaal
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113.304

337.521

363.523
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Staat van baten en lasten over 2015
Subsidie Ministerie van Defensie

2015
€

Begroting 2015
€

2014
€

Subsidie Ministerie van Defensie
Interest

2.538.000
8.226

2.538.000
11.000

2.467.000
10.680

Som van de baten

2.546.226

2.549.000

2.477.680

Comité en projectbureau
Nederlandse Veteranendag /
dagevenementen
Educatie
Publiekscampagne
Andere activiteiten
Onvoorzien

442.504

454.000

445.020

1.088.450
25.910
835.924
158.314
-

1.067.100
20.622
825.000
145.000
47.278

1.027.102
14.622
915.441
112.841
-

Som van de lasten

2.551.102

2.549.000

2.515.026

-4.876

-

-37.346

284.324
290.807

319.000
274.000

120.534
180.178

-6.483

45.000

-59.644

-11.359

45.000

-96.990

-6.483
-4.876
-

45.000
-

-29.419
-37.346
-30.225

-11.359

45.000

-96.990

Saldo baten en lasten

Sponsorfonds C.A.
Inkomsten
Uitgaven
Saldo baten en lasten

Totaal saldo baten en lasten

Bestemming van het totaal saldo
van baten en lasten
Algemene reserve
Egalisatiereserve
Bestemmingsfonds
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Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen zoals opgenomen in Richtlijn 640 van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, van toepassing op organisaties zonder winststreven.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Grondslagen voor waardering activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve 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. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikneming. De afschrijvingspercentages bedragen 33 procent.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.
Schulden
De schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde. Alle
kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar.

Grondslagen voor bepaling resultaat
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en lasten.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten
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.
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Toelichting op balans
Materiële vaste activa

Fototentoonstelling, vervoermiddelen en inventaris

31 dec 2015
€

31 dec 2014
€

40.546

13.713

40.546

13.713

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar
weer:
Fototentoonstelling
vervoermiddelen
en inventaris
€
Boekwaarde 1 januari 2015
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties 2015
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde 31 december 2015
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
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Totaal
€

170.262
-156.549

170.262
-156.549

13.713

13.713

51.935
-25.102

51.935
-25.102

26.833

26.833

222.197
-181.651

222.197
-181.651

40.546

40.546
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Vorderingen
31 dec 2015
€

31 dec 2014
€

195

75

2.214

24

Overige vorderingen en overlopende activa
Bankrente
Vooruitbetaalde promotie- en publicatiekosten

5.560
12.025

10.558
6.425

Totaal

19.994

16.983

31 dec 2015
€

31 dec 2014
€

Kasmiddelen
Betaalrekening
Spaarrekening

454
64.915
211.612

1.425
107.479
223.824

Totaal

276.981

332.728

2015
€

2014
€

Debiteuren
Debiteuren
Belastingen
Te vorderen omzetbelasting

Liquide middelen

Stichtingsvermogen
Algemene reserve

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

85.708
-6.483

115.127
-29.419

Stand per 31 december

79.225

85.708

De algemene reserve geeft een zuiver beeld van de overschotten / tekorten uit overige
activiteiten (Sponsorfonds C.A.).

Egalisatiereserve
2015
€

2014
€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

164.511
-4.876

201.857
-37.346

Stand per 31 december

159.635

164.511
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De egalisatiereserve geeft een zuiver beeld van de overschotten / tekorten uit door het
Ministerie van Defensie gesubsidieerde activiteiten.

Kortlopende schulden
31 dec 2015
€

31 dec 2014
€

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten promotie en publicatie
Nog te betalen kosten educatie
Nog te betalen kosten evenementen
Nog te betalen kosten comité en projectbureau

20.470
30.925
43.000
4.264

145.092
85.000
26.332
25.628

Totaal

98.661

369.379

32

Stichting Nederlandse Veteranendag, Den Haag

Toelichting op staat van baten en lasten
Subsidie Ministerie van Defensie
Baten
2015
€

Subsidie Ministerie van Defensie
Exploitatiesubsidie

Overige baten
Interest

Som van de baten

Begroting
2015

2014
€

2.538.000

2.538.000

2.467.000

2.538.000

2.538.000

2.467.000

8.226

11.000

10.680

8.226

11.000

10.680

2.546.226

2.549.000

2.477.680

De lagere interestbate is het gevolg van een daling van de rentevoet op spaarrekeningen (van
1% tot 0,6%) in de loop van 2015.

Lasten
Comité en projectbureau
2015
€

Begroting
2015

2014
€

Reis- en bureaukosten
Verzekeringen
Automatiseringskosten
Accountantskosten
Afschrijvingen
Vrijwilligersvergoedingen
Inhuur personeel
Loonkosten projectorganisatie
Reis- en onkostenvergoedingen

6.152
22.043
11.438
8.739
25.102
7.404
20.525
319.484
21.617

5.000
21.000
12.000
13.000
26.000
13.500
23.500
320.000
20.000

6.092
21.912
12.937
16.356
19.236
22.225
326.792
19.470

Totaal

442.504

454.000

445.020

Bij de reis- en bureaukosten is de raming van € 5.000 niet realistisch gebleken; er is geen
opvallend afwijkend uitgavenniveau ten opzichte van 2014. Voor wat betreft de
accountantskosten geldt dat met ingang van 1 januari 2015 een andere accountant is
gecontracteerd.
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De lagere kosten vrijwilligers en inhuur personeel zijn het gevolg van minder assistentie dan
begroot, waar rekening was gehouden met het maximaal aantal uren.

Nederlandse Veteranendag / dagevenementen
2015
€
Ridderzaal
Binnenhof
Defilé
Malieveld
Legeringskosten
Vervoerskosten
Catering Paresto
Totaal

Begroting
2015

2014
€

26.078
27.811
107.191
708.980
4.299
43.732
170.359

20.000
28.000
108.100
673.000
48.000
190.000

19.071
104.842
668.303
44.424
190.462

1.088.450

1.067.100

1.027.102

De gerealiseerde uitgaven Ridderzaal betreffen voornamelijk die van het artistieke programma
in de Ridderzaal, voor zover die de subsidie van het vfonds (zie Sponsorfonds c.a.) te boven
gingen. De legeringskosten betreft de huur van hotelkamers voor opbouwpersoneel. Een
raming hiervoor leek niet noodzakelijk in verband met voldoende legeringsmogelijkheden bij de
voormalige IDL (Brasserskade). In de loop van het jaar bleek echter dat daar meer KMARbeveiligingspersoneel moest worden gelegerd. De minderkosten catering zijn een direct gevolg
van een nieuwe aanbesteding van de publiekscatering en apparatuur door Paresto.

Educatie
2015
€

Begroting
2015

2014
€

Educatieve activiteiten

25.910

20.622

14.622

Totaal

25.910

20.622

14.622

De meerkosten zijn voornamelijk het gevolg van de beslissing aan het eind van 2015 om
samen met het Veteraneninstituut opdracht te geven tot gehele herziening van het Educatief
Arsenaal (handboek ten behoeve van het programma 'Veteraan in de Klas') door de Stichting
Leerplanontwikkeling SLO.
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Publiekscampagne
2015
€

Begroting
2015

2014
€

Radiospot
Televisiespot
Geluid- / videolokaal NOS
Website
Advertenties
Social Media
Outdoor publiciteit
Distributieplan
Media & Free publicity plan
Fotografie
Vormgeving
Drukwerk
Diversen

83.152
47.190
97.682
26.086
159.659
18.755
72.098
11.288
215.901
7.707
57.982
34.247
4.177

100.000
40.000
83.000
17.000
170.000
12.100
70.000
11.000
215.900
21.000
40.000
35.000
10.000

99.750
81.339
211.738
12.100
66.543
10.976
218.779
16.705
69.587
45.146
24.291

Totaal

835.924

825.000

915.441

De productiekosten van de radiospot vielen aanmerkelijk lager uit dan begroot, terwijl
daarentegen de productiekosten van de televisiespot hoger werden als gevolg van extra
wensen met betrekking tot het ondersteunende geluid in die spot. De meerkosten voor het
geluid-/ videolokaal van de NOS deden zich voor als gevolg van hogere eisen met betrekking
tot de beeldpresentatie in het programma Ridderzaal.
De meerkosten website zijn het gevolg van het besluit om bij het redesign van de website meer
graphics te laten ontwikkelen om de uitstraling eigentijdser en aantrekkelijker te maken. Ook is
besloten om op Instagram beelden en verhalen over veteranen te presenteren, met als doel
een grote bereik te realiseren. Dit vertaalt zich in de hogere kosten voor social media. De
minderkosten fotografie zijn het gevolg van minder inzet van fotografen, naar later inzicht te
weinig.
De kosten voor vormgeving vielen duurder uit door extra wensen in het campagnebeeld, doch
voornamelijk door de beslissing in de loop van het jaar om een publieksjaarverslag 2015 uit te
brengen. Voor diversen geldt dat de realisatie van kleinere posten, waaronder correcties, lager
uit viel dan begroot.

Andere activiteiten
2015
€
Beursactiviteiten
Veteranenconcerten
Ondersteuning overige initiatieven
Motorrit NLVD
Totaal
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Begroting
2015

2014
€

31.583
71.691
51.138
3.902

40.000
40.000
50.000
5.000

23.554
28.084
61.203
-

158.314

135.000

112.841

Stichting Nederlandse Veteranendag, Den Haag

De minderkosten beursactiviteiten zijn het gevolg van een realisatie van vele kleinere posten
onder het niveau van de stelpost. De meerkosten veteranenconcerten volgen op de bewuste
stimulering van ondersteunende activiteiten op gemeentelijk niveau, zoals de inzet van vocale
solisten bij concerten alsmede de opstellingen van fototentoonstellingen. De minderkosten
motorrit zijn het gevolg van het verleggen van enkele specifieke kosten naar de Stichting
Veteranen Motorrijders.

Onvoorzien
Begroting
2015

2015
€

2014
€

Onvoorzien

-

47.278

-

Totaal

-

47.278

-

De reservering werd in zijn geheel benut, verspreid over die kostensoorten waar overschrijving
ten opzichte van de raming zichtbaar is.
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Toelichting op staat van baten en lasten
Sponsorfonds
Baten
2015
€

Begroting
2015

2014
€

Subsidie vfonds
Subsidie Gemeente Den Haag
Donaties en overige bijdragen
Overige opbrengsten

190.000
20.000
53.961
20.363

245.000
20.000
52.000
2.000

38.594
20.000
49.750
12.190

Som van de baten

284.324

319.000

120.534

Tegen verwachting werd de subsidieaanvraag bij het vfonds voor de programmering van de
Ridderzaal 30% lager gehonoreerd, en een subsidieaanvraag voor uitbreiding op de
dilemmawebsite 'Wat zou jij beslissen' kon niet meer in 2015 in behandeling worden genomen.
Tenminste een deel van de onderrealisatie zal naar verwachting in 2016 worden
gecompenseerd.
De realisatie van de overige opbrengsten is het gevolg van verkopen van materiaal, vooral
betreffende het boek 'Oorlogen en vredesmissies'.

Lasten

2015
€

Begroting
2015

2014
€

Comité en projectbureau
Nederlandse Veteranendag / dagevenementen
Educatie
Publiekscampagne
Andere activiteiten

12.018
40.106
48.983
152.082
37.618

12.000
55.000
45.000
150.000
12.000

6.092
58.177
89.868
5.261
20.383

Totaal

290.807

274.000

180.178

De minderkosten Nederlandse Veteranendag zijn het gevolg van het ten laste brengen van de
begroting Defensiesubsidie van een deel van de kosten voor het programma van de
Ridderzaal. De hogere kosten andere activiteiten zijn vooral veroorzaakt door noodzakelijke,
niet verwachte verbeteringen en uitbreidingen aan de fototentoonstelling, onder meer de
integratie van de Interactieve missiekaart.
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Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband in
2015
Omvang dienstverband
(in fte)
Gewezen
topfunctionaris?
Echte of fictieve
dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6
maanden binnen 18
maanden werkzaam?

B. Staal
Voorzitter

J.J. van Aartsen
Lid bestuur

J.A. Jorritsma
Lid bestuur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

1,0

1,0

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

230.474

230.474

230.474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-/- Onverschuldigd
betaald bedrag

-

-

-

Totaal bezoldiging

-

-

-

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

1,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230.474

230.474

230.474

Individueel WNTmaximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Subtotaal

Motivering indien
overschrijding: zie
Gegevens 2014
Duur dienstverband in
2014
Omvang dienstverband
2014 (in fte)
Bezoldiging 2014
Beloning
Belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Totaal bezoldiging 2014
Individueel WNTmaximum 2014
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bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband in
2015
Omvang dienstverband
(in fte)
Gewezen
topfunctionaris?
Echte of fictieve
dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6
maanden binnen 18
maanden werkzaam?

J.W. Kleijwegt
Penningmeester

A. Mulder
Lid bestuur

M.G. Rijsdorp
Lid bestuur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

11/5 - 31/12

1,0

1,0

1,0

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

230.474

230.474

230.474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-/- Onverschuldigd
betaald bedrag

-

-

-

Totaal bezoldiging

-

-

-

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

1,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230.474

230.474

230.474

Individueel WNTmaximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Subtotaal

Motivering indien
overschrijding: zie
Gegevens 2014
Duur dienstverband in
2014
Omvang dienstverband
2014 (in fte)
Bezoldiging 2014
Beloning
Belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Totaal bezoldiging 2014
Individueel WNTmaximum 2014
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bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
Echte of fictieve dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18
maanden werkzaam?

H. Scheffer
Lid bestuur
1/1 - 31/12
1,0
nee
nee

G. Valk
Lid bestuur
1/1 - 31/12
1,0
nee
nee

ja

ja

230.474

230.474

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

-

-

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

Totaal bezoldiging

-

-

Motivering indien overschrijding: zie

N.V.T.

N.V.T.

Gegevens 2014
Duur dienstverband in 2014
Omvang dienstverband 2014 (in fte)

1/1 - 31/12
1,0

1/1 - 31/12
1,0

230.474

230.474

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging 2014
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2014
Individueel WNT-maximum 2014

Ondertekening namens het bestuur
Den Haag, 17 februari 2016
Stichting Nederlandse Veteranendag

B. Staal (voorzitter)

J.W. Kleijwegt (penningmeester)
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OVERIGE GEGEVENS
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Overige gegevens
Resultaatbestemming
Resultaatbestemming 2015
De staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 sluit met een negatief saldo van € 11.359.
Hiervan wordt € 4.876 ten laste gebracht van de egalisatiereserve, en een bedrag van € 6.483
wordt onttrokken aan de algemene reserve. Na de verwerking van het saldo van baten en
lasten bedraagt het vermogen van de stichting € 238.860.
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CONTROLEVERKLARING

43

Schipper & Paul Accountants B.V.
Postbus 82125
2508 EC Den Haag
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
T 070 – 260 00 08
E info@schipperpaul.nl
I www.schipperpaul.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Het bestuur van Stichting Nederlandse Veteranendag
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Nederlandse
Veteranendag te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met toelichting, waarin is
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’, met de bepalingen van afdeling
4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht, de Regeling defensiesubsidies en de Beleidsregels
toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT).
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de ‘Beleidsregels toepassing WNT’,
inclusief het controle- en rapportageprotocol als bijgevoegd bij de beschikking en het
controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor opmaken de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Daarbij neemt de accountant tevens in aanmerking de rechtmatige naleving van de overige
bepalingen van de WNT. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de
entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Nederlandse Veteranendag per 31 december 2015 en van het
resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven, met de bepalingen van afdeling 4.2.8
van de Algemene wet bestuursrecht, de Regeling defensiesubsidies en de Beleidsregels
toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT).
Den Haag, 17 februari 2016
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