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Gegevens 
 
Naam:     Stichting Veteranen Oss 
RSIN/Fiscaalnummer:  859935474 
Adres:     Rulstraat 3 
     5366KA, te Megen 
Telefoonnummer:   0412 484  332 
e-mail:    Voorzitter@veteranenoss.nl 

KvK nummer:    74525905 
Bankgegevens:   NL10 RABO 0341 5940 08 
 
 

Bestuurssamenstelling 
 
Voorzitter:    Dhr. E.J. Steiger 
Penningmeester:   Dhr. J.A.F.M. van de Wal 
Secretaris:    Mw. D.H. Zonderwijk-Steiger 
Algemeen bestuurslid:  Dhr. E. Burger 
     Mw. A. Boerboom 
     Dhr. H. Breemans 
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Beleidsplan Stichting Veteranen Oss 

 
Inleiding 
 
In Nederland werd op 11 februari 2012 de Veteranenwet aangenomen.  
Met het aannemen van deze wet werd de bijzondere positie van veteranen wettelijk 
vastgesteld. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. 

Daarnaast regelt deze wet de bijzondere zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft 
voor haar veteranen. 
Met de wet krijgen ook de actief dienende militairen die op enige uitzending zijn geweest 
de veteranenstatus en dus het recht op (na)zorg, erkenning en waardering. 
Het Veteranenbesluit regelt de uitvoering van de Veteranenwet die de erkenning en zorg 
voor veteranen en hun relaties regelt. 
 

De genomen initiatieven in het kader van 75 jaar bevrijding zijn aanleiding geweest om 
niet slechts de oud geallieerden die de Nederlandse bevrijding hebben veilig gesteld te 
ge- en herdenken. Nee, ook dient de aandacht te worden gevestigd op de Nederlandse 
veteraan die met een vergelijkbare doelstelling – het verkrijgen van vrede en veiligheid -
op enige missie wordt gestuurd.  
 
 

Doelstelling 
De gemeente Oss telt begin 2019 ruim 400 veteranen en elk jaar komen nog nieuwe 
veteranen bij. In het beleid van de gemeente Oss is opgenomen dat zij 1 keer in de 5 
jaar een bijeenkomst houden voor veteranen en hun achterban om deze zo in het 
zonnetje te zetten. 
 
Om de veteranen die woonachtig zijn in Oss (en omgeving) die erkenning te geven die zij 

verdienen is in 2017 het veteranenplatform tot stand gekomen. Doelstelling was om 
laagdrempelige bijeenkomsten te organiseren.  
Tijdens deze bijeenkomsten kwam naar voren dat de veteranen meer activiteiten zouden 
waarderen en een ontmoetingsplek zochten om met elkaar ervaringen te delen, 
ondersteuning te zoeken en de erkenning te krijgen die zij verdienen. 
 
Om deze activiteiten te kunnen ontplooien zijn middelen nodig. Concreet betekende dit 

dat er vereniging of stichting opgericht diende te worden opdat gebruik kan worden 
gemaakt van de materiele en immateriële diensten die door het veteranen instituut, het 
ministerie van Defensie en de Nederlandse gemeenten ter beschikking worden gesteld. 
 
Een werkgroep van initiatiefvolle veteranen heeft die werkzaamheden op zich genomen 
om te komen tot de oprichting van een stichting. 
De Stichting Veteranen Oss is notarieel vastgelegd op 4 april 2019. 
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Doelgroep. 
De stichting is bedoeld voor alle militairen – actief dienend en/of gewezen militairen 
ongeacht van welk krijgsmachtdeel - die de veteranenstatus genieten en hun thuisfront 
in de gemeente Oss en omstreken hebben. 
 

Doelstelling. 
De doelstelling(en) van de stichting is divers maar laat zich vooral kenmerken door voor 
de doelgroep het navolgende te kunnen betekenen: 
  1)  Het zorg dragen voor kameraadschappelijke ondersteuning; 
   2)  Het samenbrengen van en faciliteren van ontmoetingen; 

3) Het opkomen voor zowel de materiele als immateriële belangen; 
4) Het mede richting en uitvoering geven aan het veteranenbeleid van de 

gemeente Oss. 
 

De Stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door: 
  1)  het creëren van vaste ontmoetingsmomenten al dan niet in tijd roulerend 
        binnen de gemeente; 

2)  het organiseren van een diversiteit van bijeenkomsten, lezingen, seminars 
     en doe evenementen; 
3)  het periodiek organiseren van herdenkingsmomenten in nauwe samenspraak 
     met de gemeentelijke bestuurders; 
4)  een nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) in te doen richten en te 
     onderhouden; 
5)  zich aan te doen melden als buitengewoon lid van het Veteranenplatform. 
 
 

Beloningsbeleid bestuursleden 
Het bestuur van de Stichting Veteranen Oss is overeengekomen dat geen van de 

bestuursleden een materiële- en of immateriële beloning zullen ontvangen voor de 
werkzaamheden die zij verrichten voor de stichting. 
De door een bestuurslid gemaakte kosten kunnen worden vergoed en hiervoor zal een 
intern declaratieformulier worden gehanteerd. 
 
 
Vermogensbeheer. 
Om uitvoering te kunnen geven aan de doelstelling van de Stichting Veteranen Oss is het 
verwerven van fondsen van cruciaal belang. Daarnaast zal er periodiek publiekelijk 
verantwoording worden afgelegd over de wijze van besteding van beschikbaar gestelde 
gelden. 
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Fondsenwerving. 
Om uitvoering te kunnen geven aan de stichtingsdoelstellingen is het kunnen beschikken 
over financiële middelen van cruciaal belang. De interesse welke het veteranenplatform 
vanuit de lokaal actieve ondernemers en verenigingen reeds mocht ontvangen sterkt de 
stichting. 
De financiële middelen waarop het activiteitenplan is gebaseerd zullen moeten worden 
verkregen uit: 

• Subsidie vanuit lokale overheid daar wij de gemeente ontzorgen voor het door 

haar te voeren veteranenbeleid;  
• Subsidie vanuit landelijke overheid waarbij vooral te denken valt aan 

tegemoetkoming voor reünies en bijeenkomsten van veteranen; 
• Donaties; 
• Giften vanuit het bedrijfsleven en/of verenigingen; 
• Incidentele bijdrage van individuele veteranen. 

 
Een initiële bijdrage zal worden gevraagd aan de gemeente Oss om de aanloop en 
oprichtingskosten van de stichting te kunnen bekostigen. 
 
De stichting zal een registratiesysteem ontwikkelen om de donaties naar aard en inbreng 
te registreren. Via het systeem wil de stichting haar erkentelijkheid tegenover de 
donateur(s) vorm doen geven. 
De individuele veteraan zal door de stichting worden benaderd om op grond van zijn 

persoonlijke interesse, kennis en bovenal ervaring bij te doen dragen aan activiteiten 
voor de instandhouding van de donateurs relatie. Er moet hierbij immers een 
kruisbestuiving kunnen plaatsvinden in het kader van een win-win situatie.  
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Activiteiten planning 

 
➢ Korte termijn planning activiteiten: 

2019/ 2020: 
• Oprichtings feest geagendeerd 17-05-2019 
• 2-maandelijkse veteranenontmoeting 
• Ondersteuning libaration obsticale run  
• Ondersteuning(mede organiseren) herdenking 75 jaar bevrijding gemeente Oss, 

• Veteranen dag in Wageningen (organiseren dat de oudere veteranen uit de 
gemeente Oss die daar heen willen daar ook heen kunnen) 

• Veteranen dag Den Haag (organiseren dat de oudere veteranen uit de gemeente 
Oss die daar heen willen daar ook heen kunnen) 

• Taptoe Rotterdam (organiseren dat de oudere veteranen uit de gemeente Oss die 
daar heen willen daar ook heen kunnen) 

 
 
 

➢ Lang termijn planning(2 tot 5 jaar): 
• Voorlichting geven basis- en middelbare scholen, 
• 2-maandelijks veteranenontmoeting 
• Jaarlijks organiseren van de herdenkingsbijeenkomst met betrekking tot de 

bevrijding van Oss bij het monument aan de prof. Ragoutstraat. Zo ook in het 5e 

jaar om inzet van het gemeentelijk apparaat te ontlasten en de kosten voor de 
gemeente te reduceren 

• Voorlichting geven aan veteranen over specifiek onderwerpen 
(te denken aan nuldelijnszorg, symptomen na een uitzending, pensioen 
ontwikkeling, belastingaangifte, vrijwilligers/betaalde banen na FLO, Mijn huidige 
partner weet niets van de uitzending ect. ect. 

• Voorlichting geven over nuldelijnszorg voor medewerkers in de GGZ 

• GGZ voorlichting laten geven over de zorg mogelijkheden bij een PTSS of de 
signalen voorafgaand aan PTSS 

• Presentaties over de verschillende uitzendingen vanuit verschillende hoeken 
bekeken, door veteranen, 

• Veteranen dag in de gemeente Oss  
• Activiteiten door en met veteranen op basis van eigen kennis, kunde en interesses 
• Bijeenkomsten over de verschillende uitzendingen  

• Veteranen en muziek (welke muziek/boek heeft voor jou centraal gestaan tijdens 
de uitzending en waarom) 
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Begroting 
 
De begroting behelst de periode moment oprichting t/m einde financieeljaar 2019 3n de 
2 opvolgende boekjaren. Alle bedragen zijn vermeld in €uro. 
 

      

   01-03-2019 2020 2021 

INKOMSTEN     

      

      

      

Structurele inkomsen    

 Gemeente Oss  € 15,- p/p 6000,00 6300,00 6300,00 

 Donaties Leden 1000,00 1000,00 1000,00 

  Bedrijven Oss 250,00 350,00 400,00 

  Organisaties Oss 250,00 350,00 400,00 

  Donatie Hendrikx Bouw (2017) 500,00     

   8000,00 8000,00 8100,00 

      

Incidentele inkomsten    

 Veteranen instituut 0,00 0,00  

 Veteranen platform 375,00 0,00  

 V-fonds  0,00   

 Schenkingen  250,00 250,00 

   375,00 250,00 250,00 

      

Overige ontvangsten    

 Vrijwillige bijdrage activiteiten 250,00 250,00 300,00 

 Verkoop Shirts etc 250,00 250,00 250,00 

      

   500,00 500,00 550,00 

      

      

      

      
 

 

      

 
. 
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    01-03-2019 2020 2021 

UITGAVEN      

      

Stichtingskosten      

 Stichtings oprichtingskosten 850,00   

 Kosten veteranenplatform (2017-2018) 850,00     

    1700,00   

Vaste Lasten      

 Bank kosten  60,00 125,00 130,00 

 Verzekering  50,00 100,00 100,00 

 Bureaukosten  150,00 150,00 150,00 

 Website   150,00 150,00 150,00 

 Telefoon-/Porti kosten 140,00 200,00 220,00 

    550,00 725,00 750,00 

Bijeenkomsten (6 per jaar)     

 Veteranencafe  600,00 1000,00 1100,00 

 Huur accommodatie veteranen cafe's 300,00 300,00 325,00 

 Oprichting Stichting 17 mei 2019 1000,00 0,00  

 Veteranendag Oss 2020 e.v.   1750,00 1750,00 

    1900,00 3050,00 3175,00 

Representatiekosten     

 Jubilea   250,00 350,00 350,00 

 Uitreiken onderscheidingen 125,00 125,00 125,00 

 Ziekte / overlijden  250,00 375,00 350,00 

    625,00 850,00 825,00 

Begeleiding en vervoer naar herdenkingen    

 Indie herdenking  150,00 250,00 250,00 

 7 December herdenking 150,00 250,00 250,00 

 Veteranendag Den haag 250,00 500,00 500,00 

 Bevrijdingsdefile Wageningen 250,00 250,00 250,00 

    800,00 1250,00 1250,00 

Herdenkingen      

 Kransen    650,00 675,00 700,00 

 Herdenking bevrijding Oss 0,00 650,00 650,00 

    650,00 1325,00 1350,00 
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UITGAVEN  (vervolg)      

     

Veteranen activiteiten     

 Koken voor/door veteranen 100,00 250,00 200,00 

 Voorlichting na pensioen 125,00 200,00 150,00 

 Nuldelijns zorg voorlichting GGZ instl'n 125,00 200,00 200,00 

 Beleving uitzendingen door veteranen 125,00 200,00 200,00 

 Voorlichting VI   125,00 200,00 200,00 

    600,00 1050,00 950,00 

       

Veteraan in de klas     

 Materiaal   500,00 500,00 500,00 

       

Promotieartikelen     

 Give aways  250,00  100,00 

 Vlag   100,00 0,00  

 Shirts / polo  1200,00 0,00   

    1550,00 0,00 100,00 

       

       

  Totaal generaal 8875,00 8750,00 8900,00 

       
 


