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Doelstelling “de Oude Stomp 
‘De Oude Stomp’ is er voor de veteranen, voor actief dienende militairen en hun thuisfront. 
Deze groep is onze hoogste prioriteit! 

‘De Oude Stomp’ vervult een belangrijke maatschappelijke functie door het organiseren van 
activiteiten voor en door de gemeenschap. 

‘De Oude Stomp’ kan niet zonder financiële steun van buitenaf en is financieel mede 
afhankelijk van derden, willen wij ons werk voort kunnen zetten en zo een maatschappelijk 
belang blijven dienen. “De Oude Stomp” heeft de ANBI-status. Elke vorm van financiële hulp 
komt rechtstreeks toe aan onze dienstverlening aan veteranen en hun families. 

Wij willen de schouder en een luisterend oor zijn voor de veteranen, voor actief dienende 
militairen en hun thuisfront. Geen thuis, maar een huis. Een huiskamer waar je jezelf kunt 
zijn tussen mensen die je begrijpen. Mensen die aan een half woord genoeg hebben omdat 
ze dezelfde ervaring hebben. 

Waar nodig zijn wij ook de eerste opvang voor veteranen, die last ondervinden van de 
missie waaraan ze hebben deelgenomen (buddysupport). Wij zijn geen professionele 
hulpverleners, maar kunnen wel de eerste opvang (‘nuldelijnszorg’) doen en desgewenst 
doorverwijzen naar de professionele hulpverlening binnen het landelijk zorgsysteem 
veteranen. Momenteel geven wij steun aan een 40- tal veteranen met PTSS uit een ruime 
regio. 

“De Oude Stomp” is het middelpunt van een netwerk van veteranen. Het netwerk is zowel 
virtueel als concreet. Een netwerk van veteranen, die elkaar helpen als ‘een maat’ een vraag 
of probleem heeft van welke aard dan ook. 
 
“De Oude Stomp” is een instelling die bij veteranen, hun relaties, dienstslachtoffers, 
stakeholders (bv. gemeenten) en burgers in Alphen aan den Rijn en omgeving bekend is om 
de aard van haar activiteiten. Veteranen die elkaar willen ontmoeten en activiteiten willen 
organiseren, doen dat bij voorkeur bij en met “De Oude Stomp”. 
 
Professionele hulpverleners, zoals huisartsen, schakelen “De Oude Stomp” in wanneer er 
zich bij hun patiënten (veteranen) psychosociale klachten voordoen die met hun missie te 
maken hebben. Er is een ruime samenwerking met de GGZ en de huisartsen in de 
omgeving en met de wijkgerichte zorgstructuur van de gemeente Alphen aan den Rijn (TOM 
in de buurt). Zij weten de nuldelijnsondersteuners van “De Oude Stomp” te vinden in 
voorkomende gevallen. 
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Organisatie “de Oude Stomp” 
Stichting Veteranencentrum “De Oude Stomp” is een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede 
doelen. 
Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij 
geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. 

KvK Stichting Veteranencentrum “De Oude Stomp” 
KvK-nummer 27330625 

Fiscale naam Stichting Veteranencentrum “De Oude Stomp” 
Fiscaal nummer (RSIN): 8201.40.363 

Bezoek / 
contactadres: 

Louis Pasteurweg 7 
2408 AH Alphen aan den Rijn 

Telefoon +31 172 78 59 91 

e-mailadres info@deoudestomp.nl 

IBAN nummer NL 62 RABO 01 81 26 21 42 

Openingstijden ma t/m vrij 10:00 – 16:00 uur, 
za 11:00 – 15:00 uur 

 

Bestuursamenstelling 

 

Het bestuur en overige functies bestaat geheel uit vrijwilligers en verrichten hun taken 

volledig onbezoldigd. 

mailto:info@deoudestomp.nl


Pg. 05 
 Jaarverslag 

Inhoudsopgave 
Overzicht realisatie versus begroting ...................................................................................... 2 

Inkomsten .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Uitgaven ...................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Toelichting realisatie versus begroting .................................................................................... 7 

Bezoekersaantallen 2019 versus 2018 ................................................................................... 8 

 

overzicht 

   

 

  5 februari 2020 

Activiteiten in 2020 
Als gevolg van de Corona crisis zijn de activiteiten tot een minimum beperkt gebleven. Dit is 

ook terug te zien in het aantal bezoekers bij “de Oude Stomp”. Door de lockdown en de 

beperkende maatregelen is het niet mogelijk geweest een groot aantal bezoekers gelijktijdig 

te ontvangen. Desondanks zijn wij toch in staat geweest een aantal veteranen dagopvang te 

kunnen bieden met in achtneming van de contactbeperkende maatregelen, te weten 

anderhalve meter afstand, desinfecterende middelen, e.d. 

Activiteiten, doelen en werkzaamheden die we hebben gerealiseerd afgelopen jaar 2020. 

Trots dat we dit met elkaar hebben mogen bereiken! 

- Nuldelijnsgesprekken 

- Er veelvuldig voor elkaar zijn 

- Elkaar helpen indien nodig 

- Heel veel mooie gesprekken 

- Sportgroep, wekelijks maar door corona uitbraak gestopt per maart 

Verzorging en ondersteuning van 2 partnergroepen, 1 x per 2 weken/1 x per maand 

- Verzorging nazorggroep, 1 x per maand, gestopt na maart 

- Interview AD Groene Hart 

- Interview Alphens Nieuwsblad 

- Facebookpagina vernieuwd en onderhoud 

- Doppen sparen voor hulphond Nederland 

- Oud ijzer verzamelen en wegbrengen 

- Poetsen auto’s 

- Polijsten koplampen 

- Bekleding reinigen autostoelen 

- Motoren sleutelen, onderhoud en opgebouwd 

- Motoren gespoten 

- Oude Mercedes Benz, reparatie, plamuren, schuren, spuiten 

- Reparaties, herstelwerkzaamheden auto’s 

- Klussen bij veteranen uitgevoerd 

- Nieuwe aanhanger 

Door sponsoring mogen ontvangen 

- Koffie en thee 

- Financiële giften 

- Keuring autohefbrug 

- Keuring brandblussers 
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Financieel overzicht 2020 
 

Meerjarenraming 2020-2022 

 

 

 

Verantwoording inkomsten en uitgaven 2020 

 

 

  

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Inkomsten Begroting Begroting Begroting Uitgaven Begroting Begroting Begroting

Vfonds/Defensie 14.500€     14.500€     14.500€     Huur pand 16.150€     16.150€     16.150€     

Vergoeding De Basis 1.200€       -€            -€            Gas / Electra/Water 2.500€       2.500€       2.500€       

Gemeente(n) 9.250€       9.250€       9.250€       Overige kosten pand 1.500€       1.500€       1.500€       

Garageactiviteiten/verhuur 1.000€       1.000€       1.000€       Inkoop catering en verhuur 750€           750€           750€           

Giften Bedrijven/organisaties 500€           500€           500€           Investeringen 4.500€       3.550€       3.550€       

Giften vaste bezoekers 650€           650€           650€           Bestuurskosten 1.000€       1.000€       1.000€       

Overige inkomsten 250€           250€           250€           Daf YA314 250€           -€            -€            

Kosten klein mat/garage 700€           700€           700€           

Exploitatietekort -€            -€            -€            Exploitatieoverschot -€            -€            -€            

Totaal 27.350€     26.150€     26.150€     Totaal 27.350€      26.150€      26.150€      

Inkomsten Uitgaven 

Vfonds/VP/VI 18.160,00€  Kosten pand 22.472,60€  

Gemeenten 11.250,00€  Inkoop catering 496,45€        

De Basis 920,00€        Klein materiaal / garage 2.224,89€     

Garageactiviteiten 490,53€        Investeringen 3.366,24€     

Giften Bedrijven / Organisaties 550,00€        Bestuurskosten 1.269,45€     

Giften bezoekers / bestuur 795,25€        

Overige inkomsten 984,43€        

Exploitatie tekort -€               Exploitatie overschot 3.320,58€     

Totaal 33.150,21€  33.150,21€  

Verantwoording inkomsten en uitgaven 2020
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Toelichting verantwoording inkomsten en uitgaven 2020 

Inkomsten: 

1. Vfonds/Defensie: Naast de bijdrage van het VeteranenPlatform wegens de openstelling 

van ons pand en de aanwezige Nuldelijnsondersteuner heeft het Veteranen Instituut een 

extra bijdrage geleverd, groot € 4.500,00. 

2. Naast de Gemeente Alphen aan den Rijn krijgen wij ook een bijdrage van de Gemeente 

Kaag en Brasem. De onderhandelingen met de Gemeente Nieuwkoop lopen en zullen 

zeer waarschijnlijk in 2021 worden gerealiseerd, ook voor 2020. 

3. Vergoeding De Basis: deze vergoeding bestaat uit de kosten voor zaalhuur en catering 

voor de bijeenkomsten, periode eind 2019 en begin 2020, onder leiding van een tweetal 

maatschappelijk werkers van De Basis en de declaratie voor de nazorggroep Veteranen 

met PTSS 2019, door onszelf georganiseerd en welke jaarlijks wordt ingezonden aan 

het Veteranen Instituut. 

4. Garageactiviteiten/verhuur: is lager dan gepland omdat minder klussen konden worden 

uitgevoerd door de lockdown en de corona beperkende maatregelen hoger. 

5. Overige inkomsten: deze post betreft de door de verhuurder vergoede kosten uit 2019, 

wegens het schilderen van de buitenkant van het pand door onze veteranen en 

vervanging van brandblusmiddelen. 

Uitgaven: 

6. Kosten Pand: onderdelen Huur, Gas / Electra / Water en overige kosten. Pand is nodig 

voor dagbesteding, opvang en begeleiding door Nuldelijnsondersteuning van Veteranen 

in nood.  

7. Klein materiaal: Door de corona beperkende maatregelen hebben wij de machines en 

hulpmiddelen nodig voor een veilige dagbesteding, onderhouden, daar waar nodig 

vervangen, dan wel uitgebreid.  

8. Investeringen: de sportgroep is als gevolg van de corona beperkende maatregelen 

gestopt. Derhalve een investering in een nieuwe aanhanger aangeschaft en een laptop 

en onderdelen voor het project DAF33 

 

=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|= 
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Bezoekersaantallen 2020 versus 2019 

 


