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Algemene gegevens 

 

• Naam: Stichting Veteranencentrum De Oude Stomp   

• Inschrijving Handelsregister bij Kamer van Koophandel onder nummer: 27330625   

• Fiscale naam: Stichting Veteranencentrum De Oude Stomp 

• Fiscaal nummer (RSIN): 8201.40.363       

• IBAN-nummer: NL 62 RABO 01 81 26 21 42 
 

• Website: www.deoudestomp.nl 

• e-mail: info@deoudestomp.nl 

• Telefoonnummer: 0172-785991 
 

• Bezoek- en postadres: Louis Pasteurweg 7, 2408 AH Alphen aan den Rijn    
 

• Openingstijden:  
-  maandag tot en met vrijdag: 10.00 - 16.00 uur 
-  zaterdag: 11.00 - 15.00 uur 

 

• ANBI 
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee voldoet de stichting aan  de eisen die 
de belastingdienst stelt aan goede doelen. De stichting is op grond daarvan geen belasting verschuldigd over 
schenkingen en nalatenschappen. Degene die een bedrag doneert geniet een belastingvoordeel.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deoudestomp.nl/
mailto:info@deoudestomp.nl
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Voorwoord van de voorzitter 
 

Met genoegen presenteert het bestuur van de Stichting Veteranencentrum De Oude Stomp het jaarverslag      

over 2021.  

Het jaarverslag is het document waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, zowel 

financieel als inhoudelijk. De ANBI-status van onze stichting verplicht ons ook daartoe.        

Daarnaast geeft het jaarverslag een beschrijving van de in ons centrum ontplooide activiteiten en tot stand 

gekomen projecten. Ook zijn daarin vermeld de door gemeenten, maatschappelijke instanties en donateurs 

toegekende subsidies en verstrekte donaties, ook in materiële zin, en 

waaraan die zijn uitgegeven. Het bestuur is hen daarvoor zeer erkentelijk. 

Hieruit spreekt een hoge mate van betrokkenheid vanuit de samenleving. Die 

is onmisbaar om het werk in ons centrum voor en door veteranen, die 

overigens niet uitsluitend afkomstig zijn uit de defensieorganisatie, te 

kunnen voortzetten.  

Het bestuur is tevreden over de financiële positie van het veteranencentrum. 

Een strak en verantwoord uitgavenbeleid ligt hieraan ten grondslag. Het 

welslagen van onze doelstelling is dan ook mede te danken aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de bij 

ons centrum betrokken mensen.  

Een mooi voorbeeld van een project is de renovatie van de werkplaats. Het is een in het oog springende 

ruimte in ons centrum om alleen of met anderen samen te werken aan de realisatie van een project, het 

weer bruikbaar maken van een apparaat of bezig te zijn met hout en metaal. Dit biedt de veteranen de 

gelegenheid voor even de zorgen achter zich te laten.  

Wat dit laatste betreft, vermeld ik graag het belang van de bijeenkomsten van de nazorg- en de vrouwen-

partnergroepen met betrokkenheid van de geestelijk verzorger. Deze hebben een belangrijke toegevoegde 

waarde voor het welzijn van de veteranen. Het is jammer dat de bijeenkomsten als gevolg van de covid-19 

maatregelen niet altijd zijn doorgegaan. Gelukkig is het wel mogelijk gebleken om het centrum van 

maandag tot en met vrijdag op afspraak open te houden voor het opvangen en begeleiden van de meest 

kwetsbaren onder onze veteranen.  

Een bijzonder moment vormde de uitreiking van de oorkonde aan Willem Veltman als uiting van onze 

waardering voor zijn werkzaamheden gedurende vele jaren in en voor het veteranencentrum.  

Graag sluit ik af met het uitspreken van mijn dank, mede namens de overige bestuursleden, aan allen die      

het ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt invulling te geven aan de doelstelling van ons veteranen-

centrum.  

Wij blijven rekenen op uw aller medewerking en zien dan ook met vertrouwen het jaar 2002 tegemoet. 

 

               Alphen aan den Rijn, 24 januari 2022 

               Peter Fröling  
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1. Doelstelling van de stichting 

 

Het Veteranencentrum De Oude Stomp dateert van 2008. Op 27 december 2013 is de Stichting 

Veteranencentrum De Oude Stomp opgericht. De activiteiten van onze stichting vinden plaats in en vanuit 

een bedrijfspand aan de Louis Pasteurweg 7 in Alphen aan den Rijn met een koffie-, een spreek- en een 

bestuurskamer en een werkplaats. 

De Oude Stomp heeft het karakter van een ontmoetings-

centrum. Niet uitsluitend voor veteranen, actief dienende 

militairen en hun thuisfront maar ook oor (oud-)politie-, 

brandweer- en ambulancemensen. De kracht en de 

betekenis vormen de figuurlijke schouder en het figuurlijke 

luisterende oor. 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 de eerste opvang voor veteranen die last ondervinden van de missie waaraan ze hebben 

deelgenomen (buddy support). Wij zijn geen professionele hulpverleners maar kunnen wel als contactpunt 

voor de nuldelijns-hulpverlening de eerste opvang verzorgen en desgewenst doorverwijzen naar 

professionele instanties. Ook bieden wij een dagbestedingsprogramma met activiteiten voor veteranen met 

(latente) PTSS-gerelateerde klachten. Aan de hand van dit programma kunnen wij hen opvangen en 

begeleiden.  

Huisartsen en anderen schakelen ons centrum in wanneer zij patiënten/veteranen hebben met psychosociale 

klachten die met hun missie te maken hebben. Er is een goede samenwerking met de GGZ, de huisartsen en 

de zorgverleners in Alphen aan den Rijn (TOM in de buurt). Zij kennen onze nuldelijnsondersteuners en 

waarderen hun toegevoegde waarde. 

Niet alleen de veteraan met PTSS wordt geconfronteerd met problemen. Ook zijn/haar partner en overige 

gezinsleden. Voor hen organiseren wij in ons centrum speciale bijeenkomsten van de partnergroep. Daarin 

kunnen zij met lotgenoten spreken en ervaringen uitwisselen. Het voorziet in een grote behoefte!    

Naast een “huiskamer” is het ook een activiteitencentrum waar de veteranen bezig kunnen zijn. In de 

werkplaats kunnen zij hun hobby uitoefenen, klussen 

verrichten en projecten uitvoeren. Eén van onze 

bestuursleden is als “chef werkplaats” het eerste 

aanspreekpunt voor een goed verloop van de 

activiteiten.  

De werkplaats is zo ingericht dat er ruimte is voor 

werkzaamheden aan auto’s en motoren, maar 

eveneens voor metaal- en houtbewerking. Daarnaast is 

een door de veteranen in eigen beheer gebouwde 

spuitcabine aanwezig. Ook helpt de ene veteraan de andere veteraan door bijvoorbeeld het repareren van 

persoonlijke spullen.  
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Het veteranencentrum is een instelling die bij veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties in Alphen aan 

den Rijn en omgeving bekend is om haar activiteiten. Als zij elkaar willen ontmoeten en activiteiten willen 

organiseren, doen zij dat bij voorkeur bij en met ons centrum. 

Vrijwilligers runnen het veteranencentrum en ontvangen hiervoor geen bezoldiging. Naast het 

stichtingsbestuur zijn er ook dagelijks beheerders aanwezig om de activiteiten in goede banen te leiden. 

Ons centrum vervult een belangrijke maatschappelijke functie. In dat kader organiseren wij activiteiten in 

Alphen aan den Rijn en regiogemeenten.   

Een van de belangrijkste projecten was de renovatie van de werkplaats. Daarmee is de werkplaats 

duurzamer en veiliger geworden, ook ten aanzien van het op een verantwoorde manier geopend zijn in 

deze covid-19-periode. Zo ligt er een nieuwe vloeistofdichte vloer in, worden milieugevaarlijke stoffen op 

een verantwoorde wijze opgeslagen en is de werkplaats opnieuw ingericht.  

Veel van de werkzaamheden hebben de veteranen en het bestuur zelf gedaan. Het professioneel 

aanbrengen van de nieuwe vloer is uitbesteed.  
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1. Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid 
 

Voorzitter     : P. (Peter) Fröling.  

Secretaris, per 1 juni 2021   : J.L. (Jaap) Sneep. 

Penningmeester    : K. (Kurt) Herkströter. 

Chef werkplaats    : J.P. (Jan) Paling. 

 

Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen voor hun inzet en betrokkenheid overigens geen enkele vorm van 

vergoeding. Elke euro komt rechtstreeks ten goede aan onze dienstverlening aan veteranen en hun relaties. 

 

2. Subsidieverlenende instanties en donateurs 
 

- Het vfonds. 

- Gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem. 

- Nederlandse Veteranen Instituut. 

- Nilfisk BV in Almere. Dit bedrijf heeft aan ons veteranencentrum een hogedrukreiniger beschikbaar 

gesteld. Daarmee wordt de vloer van de werkplaats grondig schoongemaakt. Het apparaat is volop in 

gebruik.  

- Het bestuur van de (rechtsopvolger van de) ABC Business Club in Alphen aan den Rijn heeft een donatie 

toegekend van € 600,00. Het bedrag is bestemd voor de herinrichting van onze werkplaats na de 

renovatie.  

- In het kader van de eindejaarsactie van de Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten (OVA), het 

Karel Doormanfonds (KDF) en Hulp voor Helden (HvH), hebben wij in de kring van ons ontmoetings-

centrum 25 pakketten kunnen uitreiken aan (oud-)veteranen. Dit is, blijkens de reacties, erg gewaardeerd.  

Deze actie was mogelijk door de inzet en betrokkenheid van de voorzitter/vertegenwoordiger Particuliere 

Initiatieven van de Samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra en zijn ondersteuning. Als bestuur zijn 

wij hen daarvoor erkentelijk.    

 

3. Activiteiten en projecten 

 

Het coronavirus heeft ook in 2021 zijn weerslag gehad op het aantal bezoekers van en de activiteiten in 

ons ontmoetingscentrum. De lockdown en andere beperkende maatregelen hebben ertoe geleid dat 

slechts een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig kon worden ontvangen.  

 

Het bestuur is erin geslaagd de dagopvang voor de meest kwetsbare personen open te houden. Ook zijn 

de partner- en nazorggroepen doorgegaan. Dit dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Het bestuur 

maakt dit met gepaste trots kenbaar.  

 

Alle activiteiten en werkzaamheden hebben plaatsgevonden met inachtneming van de 1,5 meter 

afstandsnorm, het gebruik van desinfecterende middelen en de toepassing van de basisvereisten. 
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• De dagelijkse activiteiten zijn onder te verdelen in: 

- het Dagbestedingsprogramma voor PTSS-ers; 

- het Contactpunt Nuldelijnshulpverlening; 

- het mogelijk maken van de Nazorggroep veteranen/politie/brandweer; 

- de Partnergroep veteranen. 

• Nuldelijnsgesprekken. 

• Renovatie van de werkplaats en toiletruimte. 

• Diverse reparaties en herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen. 

• Het voorbereiden en spuiten van diverse motorvoertuigen, incl. onderdelen. 

• Diverse overleggen met de beheerders voor het verrichten van activiteiten en het tot stand brengen 

van projecten en de renovatie/herinrichting van het pand. 

• Doppen van flessen verzamelen voor Hulphond Nederland. 

• Op 26 februari heeft de nieuwe directeur van het Nederlandse Veteranen Instituut, Brigade-generaal 

Paul Hoefsloot een bezoek gebracht.  

• Het artikel in het AD Groene hart Regio Alphen aan den Rijn van 14 augustus over de goede 

veteranenzorg door de gemeente Alphen aan den Rijn.  

• Op 17 september is een barbecue voor de vrijwilligers georganiseerd als blijk van waardering voor hun 

inzet, waarbij ook afscheid is genomen van bestuursleden. 

• Interview van de voorzitter met een journaliste van De Kareoler, het magazine voor BNMO-leden over het 

belang van ons veteranenontmoetingscentrum in deze coronaperiode (zie het artikel hieronder).  

• De voorzitter heeft op 4 oktober deelgenomen aan de plenaire bijeenkomst van de Koepel van de 

Samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra. 

• Communicatie en publiciteit over het bestaan van ons ontmoetingscentrum en de activiteiten via de 

diverse vormen van sociale media.     

• Nieuwe vrijwilligers zijn als beheerder en/of gastheer/gastvrouw verwelkomd. 

• Op 16 oktober was ons ontmoetingscentrum het startpunt voor der jaarlijkse motortocht van de 

Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders met 50 motoren en 60 veteranen met aanhang. 
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4. Bezoekersaantallen 
 

Hieronder zijn in beeld gebracht de bezoekersaantallen over de jaren 2020 en 2021, gekenmerkt door 

de coronapandemie. 

In 2021 is het gemiddelde aantal bezoekers 140 per maand.  
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F INA NCIË LE  VE RANTWOO RD ING  

 

A. Verantwoording inkomsten en uitgaven 2021, voorzien van toelichting 

 

Inkomsten: 

1. Vfonds/Defensie: Naast de kwartaalbijdrage van het Veteranen Platform voor de openstelling van 

ons pand en de aanwezige Nuldelijnsondersteuners heeft het Nederlandse Veteranen Instituut een 

extra bijdrage geleverd van € 4.500,00. 

2. Naast de Gemeente Alphen aan den Rijn hebben de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem een 

maatschappelijke subsidie verstrekt. In het totale subsidiebedrag zit ook de subsidietoewijzing van de 

gemeente Nieuwkoop voor 2020 verwerkt. Deze is tegelijkertijd uitbetaald met de subsidie 2021.  

3. Vergoeding De Basis. Deze bestaat uit de kosten voor zaalhuur en catering voor de bijeenkomsten 

onder leiding van een tweetal maatschappelijk werkers van De Basis. Deze bijeenkomsten hebben 

vanwege de coronamaatregelen niet plaatsgevonden. 

4. Garageactiviteiten/verhuur. De inkomsten zijn 50% lager uitgevallen door de lockdown en de corona- 

maatregelen. 

5. Overige inkomsten. Deze post betreft de verkoop van een oude draaibank en oud ijzer. 

Uitgaven: 

6. Kosten Pand betreffen huur, gas, electra, water en overige kosten van het pand. Het pand is nodig voor 

dagbesteding, opvang en begeleiding door Nuldelijnsondersteuning van Veteranen in nood.  

7. Klein materiaal. Door de coronabeperkende maatregelen hebben wij machines en hulpmiddelen nodig 

voor een veilige dagbesteding. Deze worden onderhouden, waar nodig vervangen, dan wel uitgebreid.  

8. Investeringen. In het najaar is in het pand een nieuwe vloer aangelegd. Het bestuur heeft besloten 

om na de renovatie te investeren in de herinrichting van het pand. Dit om een veiliger en duurzamer 

omgeving te creëren. Ook is een lasapparaat aangeschaft ter waarde van € 800,-. 

9. Het exploitatieoverschot is met name ontstaan door de later toegewezen subsidiebijdrage voor jaar 

2000 van Nieuwkoop, verkoop van de draaibank en de achterblijvende investeringsuitgaven. Door de 

coronamaatregelen hebben grote bijeenkomsten, open dagen en diverse externe activiteiten niet 

plaatsgevonden. 

Inkomsten Uitgaven

Vfonds/Defensie 16.765,00€        Kosten pand 21.562,85€        

Vergoeding De Basis -€                    Inkoop catering en verhuur 590,14€              

Gemeente(n) 15.250,00€        Klein mat/garage 396,82€              

Garageactiviteiten/verhuur 411,35€              Investeringen 1.797,68€          

Giften Bedrijven/Particulieren 600,00€              Bestuurskosten 546,55€              

Giften vaste bezoekers -€                    

Overige inkomsten 1.152,45€          

Exploitatietekort -€                    Exploitatieoverschot 9.284,76€          

Totaal 34.178,80€        Totaal 34.178,80€        

Verantwoording inkomsten en uitgaven 2021
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B. Meerjarenraming 2021-2023, voorzien van toelichting 

 

 

Bij het opstellen van de meerjarenraming heeft het bestuur ervoor gekozen om de begroting 

van 2021 aan te houden. De verwachting is dat de coronapandemie dan nog niet bedwongen is. 

We houden rekening met wederom beperkende maatregelen die van invloed zijn op het 

activiteitenplan van 2022 en verder. 

 

 

  

2021 2022 2023

Inkomsten Begroting Begroting Begroting

voorstel voorstel

Vfonds/Defensie 14.500,00€  14.500,00€  14.500,00€  

Vergoeding De Basis 400,00€        400,00€        400,00€        

Gemeente(n) 11.000,00€  11.000,00€  11.000,00€  

Garageactiviteiten/verhuur 1.000,00€    1.000,00€     1.000,00€     

Giften Bedrijven/Particulieren 500,00€        500,00€        500,00€        

Giften vaste bezoekers 650,00€        650,00€        650,00€        

Overige inkomsten 250,00€        250,00€        250,00€        

Exploitatietekort -€              -€               -€               

Totaal 28.300,00€  28.300,00€  28.300,00€  

Uitgaven

Kosten pand 21.350,00€  21.350,00€  21.350,00€  

Inkoop catering en verhuur 750,00€        750,00€        750,00€        

Klein mat/garage 1.250,00€    1.250,00€     1.250,00€     

Investeringen 3.950,00€    3.950,00€     3.950,00€     

Bestuurskosten 1.000,00€    1.000,00€     1.000,00€     

Exploitatieoverschot -€              -€               -€               

Totaal 28.300,00€  28.300,00€  28.300,00€  
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Deze oorkonde is uitgereikt aan Willem Veltman als dank en waardering  

voor zijn langdurige inzet bij de Oude Stomp 


