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Vaststelling jaarverslag   
Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 januari 2023.  
 

ANBI 
De Stichting Veteranencentrum De Oude Stomp 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.    
 
Algemene gegevens 

 
• Naam: Stichting Veteranencentrum De Oude Stomp.   
• Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 27330625.   
• Fiscale naam: Stichting Veteranencentrum De Oude Stomp. 
• Fiscaal nummer (RSIN): 8201.40.363.       
• IBAN-nummer: NL 63 RABO 01 81 26 21 42. 
 
• Website: www.deoudestomp.com. 
• E-mail: info@deoudestomp.nl. 
• Telefoonnummer: 0172-785991 of 06-46026545. 
 
• Bezoek- en postadres: L. Pasteurweg 7, 2408 AH Alphen aan den Rijn.    
 
• Openingstijden:  

-  maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 16.00 uur; 
-  zaterdag volgens afspraak. 
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Voorwoord van de voorzitter                     
 

Met genoegen presenteert het bestuur van de Stichting Veteranencentrum De Oude Stomp het 
jaarverslag over 2022. Het geeft inzicht in het gevoerde beleid en de financiële positie.  
 
Ook informeren wij u in het verslag over de in en door ons centrum ontplooide activiteiten en 
uitgevoerde projecten. Daarnaast zijn de van gemeenten, maatschappelijke instanties, bedrijven 
en donateurs ontvangen subsidies en donaties vermeld. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk 
omdat ons centrum zonder deze bijdragen niet kan (voort)bestaan.  
 
Na 2021 was ook het jaar 2022 voor De Oude Stomp en haar veteranen een veelbewogen jaar. 
 
Als eerste was daar de “nasleep” van Covid. Na de eerste lockdown is besloten De Oude Stomp 
open te houden voor de veteranen die er veel baat bij hebben om in onze veilige en vertrouwde 
omgeving samen te zijn. Dit bleek de juiste beslissing voor het welzijn en welbevinden van onze 
veteranen. 
 
Daarnaast gingen we verder met de herinrichting van de werkplaats die zal worden afgerond met 
het plaatsen begin 2023 van een in uitstekende staat verkerende hefbrug ter vervanging van de 
huidige brug. Ook werd nieuw tweedehands gereedschap aangeschaft. Met deze beperkte maar 
niettemin waardevolle investering is onze werkplaats een veiliger en doelmatiger werkomgeving 
geworden waarin de veteranen hun activiteiten volop kunnen ontplooien.  
 
Ook de bijeenkomsten van de nazorggroep konden weer plaatsvinden; een positieve ontwikkeling.  
 
Het bestuur heeft met instemming kennisgenomen van het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland om de in deze provincie woonachtige veteranen extra te 
bedanken voor hun inzet als militair, in het verleden en nu. In samenwerking 
met onder andere het Nederlands Veteraneninstituut heeft de provincie in 
2022 een tweetal evenementen georganiseerd. Op 26 november kon in het 
provinciehuis de (rondreizende) foto-expositie van het kunstproject “Helmen 
Vol Verhalen” worden bezichtigd (zie foto). Veteranen en kunstenaars maken 
in een gezamenlijk project het belang zichtbaar van Nederlandse missies en 
de impact daarvan op de deelnemende militairen. Het project laat de 

meerstemmigheid zien van mens en militair en de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij als 
maatschappij daarin hebben. Vanuit ons bestuur is contact gelegd met de Organisatie Veteranen 
Evenementen, ondergebracht bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, voor nadere 
kennismaking en verkenning van mogelijke samenwerking.  
 

Natuurlijk zijn er ook minder prettiger zaken. Zo overleed in september 
onze oudste en beste vrijwilliger, Willem Veltman. Veteranen van De Oude 
Stomp hebben hem bij zijn begrafenis de Eregroet gebracht. Wij zullen 
Willem blijven herinneren als een man die zich met hart en ziel meer dan 
10 jaar als vrijwilliger-beheerder voor zijn maten en andere bezoekers van 
De Oude Stomp heeft ingezet. Hij heeft daarvoor de “Oorkonde voor de 
meest waardevolle vrijwilliger” ontvangen.   
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Ook de oorlog in Oekraïne laat bij ons sporen na. Vooral bij onze veteranen die in oorlogs-
gebieden hun dienst hebben vervuld. Onze sfeer en goede gesprekken helpen de gevoelens 
richting te geven.  
 
Daarnaast voelen ook wij de druk van de toenemende kosten van energie en dagelijkse uitgaven 
om ons centrum financieel gezond te houden. In dat verband zijn wij als bestuur erg blij dat de 
Tweede Kamer eind van dit jaar het amendement van Derk Boswijk heeft aangenomen om de 
financiële positie van de inloophuizen en de ontmoetingscentra vanuit het ministerie van 
Defensie structureel te verbeteren.  
 
In het vervolg van het verslag wordt ingegaan op het bezoek dat dhr. Boswijk aan De Oude Stomp 
heeft gebracht. Dit vond plaats kort voor de indiening van het amendement op de begroting van 
het ministerie van Defensie van 2023.      
 
Tot slot. Het bestuur prijst zich gelukkig dat onze stichting zulke fijne en goede vrijwilligers heeft. 
Zij maken het samen met het bestuur mogelijk dat De Oude Stomp minimaal 5 dagen per week 
gastvrij open kan zijn. 
 
Alphen aan den Rijn, 30 januari 2023,   
 
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 L. 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 ontmoetingscentrum. Niet uitsluitend voor veteranen, 
actief dienende militairen en hun thuisfront maar ook voor voormalige politie-, brandweer- en 
ambulancemensen. De kracht en de betekenis vormen de figuurlijke schouder en het figuurlijke 
luisterende oor. 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 nuldelijnshulpverlening 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 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 De Oude Stomp ook een activiteiten-
centrum 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 
door bijvoorbeeld het repareren van persoonlijke spullen.  

Het veteranencentrum is een instelling die bij veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties in de 
regio bekend is om zijn activiteiten. Als zij elkaar willen ontmoeten en activiteiten willen organiseren, 
doen zij dat bij voorkeur in en met ons centrum. 

Vrijwilligers runnen volledig onbezoldigd het veteranencentrum. Naast bestuursleden zijn er ook 
dagelijks beheerders aanwezig om de activiteiten in goede banen te leiden. 

Ons centrum vervult een belangrijke maatschappelijke functie door deelname aan activiteiten in 
Alphen aan den Rijn en regiogemeenten.   

Een van de belangrijkste projecten was de herinrichting van de werkplaats. Daarmee is de werkplaats 
duurzamer en veiliger geworden.   
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2. Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid 
 
Voorzitter     : P. (Peter) Fröling.  
Secretaris     : J.L. (Jaap) Sneep. 
Penningmeester    : K. (Kurt) Herkströter. 
Chef werkplaats    : J.P. (Jan) Paling. 
 

 
 
De leden van het bestuur en de overige vrijwilligers ontvangen voor hun inzet en betrokkenheid 
geen financiële vergoeding. In bijzondere gevallen kan het bestuur desgevraagd besluiten een 
redelijke tegemoetkoming te verstrekken in de kosten van het gebruik van de eigen auto indien 
daaraan een specifiek bestuursbesluit ten grondslag ligt.  

 

3. Subsidie verlenende instanties en donateurs 
 

- Het Vfonds. 
- De gemeentebesturen van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. 
- Het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi). 
- Het Veteranen Platform. 
- Het Oranjefonds. 
- De Stichting Community Service van de Rotary Alphen aan den Rijn. 
- De Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten (OVA), het Karel Doormanfonds (KDF) en 

Hulp voor Helden (HvH).  
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4. Activiteiten en projecten 
 
Het coronavirus heeft ook nog in de eerste maanden van 2022 zijn weerslag gehad op de        
openingstijden en daarmee op het aantal bezoekers van ons centrum. 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.  
 
Een weergave van de activiteiten van vrijwilligers/bestuur en de projecten 
• Dagelijkse activiteiten die als volgt zijn onder te verdelen:  

- Het dagbestedingsprogramma voor deelnemers met PTSS;  
- Het invulling geven aan de functie van het zijn van Contactpunt nuldelijnshulpverlening, 

waaronder - voor zover aan de orde - het voeren van nuldelijnsgesprekken;  
- Het organiseren van de Nazorggroep veteranen, politie en brandweer, en van de 

Partnergroep veteranen. 
  

• Op 4 februari heeft het bestuur de halfjaarlijkse vergadering bijgewoond van de Koepel 
Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra in ECHOS Home in Oirschot. Tijdens deze 
vergadering is gesproken over de volgende zaken: 
- Samenwerkingsprotocol Nuldelijns Ondersteunings Systeem 2.0; 
- Training Nuldelijnsvrijwilligers; 
- Veteranenbeleid/veteranenwet; 
- Noodopvang veteranen (door Matthijs Verhoeven, Coördinator Veteranen Ombudsman). 

 
• In het Magazine voor Veteranen “Checkpoint” (maart 2022 nr. 02) is een artikel opgenomen 

over De Oude Stomp onder de titel “In ’t land Veteranen Ontmoeten”. Tijdens de afgelopen 
lockdown is de Oude Stomp beperkt open geweest. Fröling: “We 
merkten dat er thuis spanningen ontstonden bij veteranen. Voor 
degenen die het echt nodig hadden kregen we toestemming om 
beperkt open te gaan. Het mooie is dat de veteranen die bij ons 
klussen, het gevoel krijgen dat ze iets waard zijn”. 
 
• Op 11 maart hebben wij in het kader van NLdoet  
werkzaamheden aan en in ons pand verricht. Deelname 
bevordert de saamhorigheid en geeft invulling aan de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding van 
ons ontmoetingscentrum (zie het voorblad). 
 
 

 
• Ook op 11 maart verscheen er een artikel in het Algemeen Dagblad, regio Alphen, over de 

oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor veteranen met PTSS. Aan de totstandkoming van 
het artikel hebben enige mensen van De Oude Stomp meegewerkt.   
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• De Oude Stomp was op 7 mei met een Koek en Zopie-stand aanwezig op het plein van het 
burgemeester Visserpark in Alphen aan den Rijn.     
Dit voor de deelnemers aan de Bevrijdingstocht van 
45 legervoertuigen ter gelegenheid van VRIJ ad RIJN   
(91 chauffeurs met bemanning en 80 scoutingkids). 
Er was sprake van een prettige samenwerking met 
Jaap Spaargaren (Stichting Alphense Oranje 
Verenigingen en voorzitter Comité Bevrijdingsfeest 
VRIJ ad RIJN).  
 

 
Wij waren als bestuur met enkele veteranen ook uitgenodigd voor het bijwonen van de 

opening van het Witte Anjerperk 
door burgemeester Liesbeth 
Spies en een lid van het kinder-
college van Alphen aan den Rijn. 
In 2019 heeft het Nationaal 
Comité Veteranendag de 
gemeenten opgeroepen hun 
veteranen te eren en te 

waarderen met een speciaal Witte Anjerperk dat bloeit in de dagen 
en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag.  

 
• In juli en in augustus is door vrijwilligers gewerkt aan de herinrichting van de werkplaats. 

Ook zijn diverse oude materialen opgeruimd. 
 

• Op 17 september hebben wij met een kraam deelgenomen aan de Alphense Oldtimerdag. 
Aan de hand van een presentatie en in gesprekken met bezoekers hebben wij uitleg gegeven 
over de doelstelling en de betekenis van De Oude Stomp. 
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• Op 3 oktober zijn de verzamelde flessendoppen afgeleverd voor de Stichting Hulphond. 
 
• Op 14 oktober heeft het bestuur de vergadering van de Koepel Samenwerkende Veteranen-

ontmoetingscentra in het ECHOS Home in Oirschot bijgewoond. Tijdens de bijeenkomst heeft 
Ton van Loon, voorzitter Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten, een toelichting 
gegeven op hetgeen de stichting voor de veteranencentra kan betekenen. Peter Klijn, landelijk 
coördinator van het Nuldelijns Ondersteuning Systeem (NOS), stelt zijn opvolger Wim-Paul de 
Lange voor. Hij en Hendrik-Jan van Tilburg zullen komende maanden alle veteranencentra 
bezoeken. Harold Jacobs, directeur ECHOS Home, heeft aangegeven wat zijn organisatie voor 
de veteranencentra kan betekenen. 

 
• Op 19 oktober heeft De Oude Stomp zich met een kraam gepresenteerd op de vrijwilligers-

markt in het stadhuis van Alphen aan den Rijn. Het doel was onder meer bezoekers   
enthousiast te maken voor de functie van dagelijks beheerder van het veteranencentrum.   

• Op 14 november heeft Derk Boswijk, lid van de Tweede Kamer (CDA) en woordvoerder voor 
onder andere Defensie, aan ons veteranencentrum een bezoek gebracht. Vanuit die rol 
heeft hij aangegeven een inloophuis of een ontmoetingscentrum voor veteranen te willen 
bezoeken en met hen en het bestuur te spreken. Om van de veteranen hun verhalen te 
horen en welke rol een dergelijke locatie in hun leven en die van hun (eventuele) partner en 
huisgenoten vervult. Ook wilde hij graag nader worden geïnformeerd over de bestuurlijke 

aspecten, waaronder de financiële positie van een 
inloophuis of ontmoetingscentrum. Dhr. Boswijk werd 
vergezeld door Matthijs van der Hoeven (namens de 
Veteranenombudsman) en Hendrik-Jan van Tilburg 
(voorzitter van de Koepel Samenwerkende Veteranen-
ontmoetingscentra). Voor het programma WNL zijn op onze 
locatie opnamen gemaakt en zijn veteranen en 
bestuursleden geïnterviewd. Enkele veteranen hebben 
tijdens de rondleiding op een betrokken wijze verteld over 
hun ervaringen tijdens missies, de gevolgen daarvan in 
psychisch opzicht (PTSS-gerelateerde klachten) en wat De 
Oude Stomp voor hen betekent. Zij gaven aan zich hier veilig 
te voelen en zich daardoor 

erkend te weten als individu én als veteraan met meerwaarde 
voor de samenleving. Voor deze veteranen is De Oude Stomp 
een “tweede huis” geworden. De vanuit de locatie geboden 
nuldelijnsondersteuning is onmisbaar voor de veteraan maar 
ook voor hun partner en kinderen.  
In het gesprek met het bestuur is nadrukkelijk ingegaan op de 
noodzaak de financiële positie van de inloophuizen en de 
ontmoetingscentra vanuit Defensie structureel te verbeteren. 
Elk jaar maar weer afwachten of positief zal worden beslist op 
de aanvraag om subsidie en het al dan niet verkrijgen van 
donaties en giften, brengen onzekerheid met zich mee over het voortbestaan van de 
locaties. Ook de rijksoverheid vaart wel bij financieel gezonde inloophuizen en ontmoetings-
centra met nuldelijnsondersteuning omdat die een significante besparing opleveren in de 
kosten van de tweedelijns gezondheidszorg. 
Dhr. Boswijk gaf aan dat de rijksoverheid het concept van inloophuizen en ontmoetings-
centra zou moeten koesteren. In zijn visie zijn het laagdrempelige voorzieningen die van 
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wezenlijk belang zijn voor de opvang en begeleiding van veteranen en daarmee voor hun 
welzijn. Hij onderschrijft dan ook van harte de noodzaak van snelle verbetering van de 
financiële positie van de inloophuizen en de ontmoetingscentra en gaf aan zich daarvoor in 
de Tweede Kamer met andere partijen sterk te maken en aldus handelend vanuit de geest 
van de Veteranenwet. Hij vertelde dat hij deze week bij de behandeling van de begroting van 
het ministerie van Defensie voor 2023 een amendement zal indienen over de financiële 
ondersteuning van inloophuizen voor veteranen. Het amendement is op 14 november 
ingediend en inmiddels ook aangenomen. 

Ons bestuur kijkt met een zeer positief gevoel terug op dit bezoek van dhr. Boswijk. Wij zijn 
hem daarvoor zeer erkentelijk en stellen met voldoening vast dat het voortbestaan van de 
inloophuizen en de ontmoetingscentra met een structureel verbeterde financiële positie 
nadrukkelijk op de agenda staat van de Tweede Kamer en de minister van Defensie.  

• Ons bestuur was op 28 november vertegenwoordigd op de informatiebijeenkomst voor 
vrijwilligersorganisaties over het sociaal domein in het stadhuis van Alphen aan den Rijn. 
 

• Op 10 december heeft een zeer geslaagde en 
drukbezochte kerstlunch en eindejaarbijeenkomst 
plaatsgevonden. In een in kerstsfeer omgetoverde 
garage/werkplaats hebben diverse veteranen met 
hun partners elkaar kunnen ontmoeten onder het 
genot van een kerstlunch. Zelfs een dochtertje van 
één van hen was aanwezig en had het prima naar 
haar zin. De onderlinge gesprekken, de heerlijke 
gerechten - zoals de zelfgemaakte soep en salades - 
en de traditionele “overpeinzing” van dit keer de 
secretaris, maakten het geheel tot een gezellige bijeenkomst. Deze bijeenkomst werd 
mogelijk gemaakt door de eindejaaractie van het Veteranen Platform. 

• Ook dit jaar konden wij kerstpakketten uitreiken aan (oud-)veteranen. Dit was mogelijk 
door de eindejaaractie van de Stichting OVA, het Karel Doormanfonds en Hulp voor Helden, 
alsmede dankzij de medewerking van de Koepel Samenwerkende Veteranenontmoetings-
centra en het Veteranen Search Team. 

 
• In de werkplaats vonden allerlei werkzaamheden en activiteiten plaats. Genoemd worden: 

herinrichting van de werkplaats, voorbereiden en uitvoeren van reparaties, herstel- en 
spuitwerkzaamheden aan motorvoertuigen en hout- en metaalbewerking. 
 

• Er werd overleg gevoerd met de beheerders om onder andere de goede dagelijkse gang 
van zaken te waarborgen. Ook om een planning te maken voor een zo doelmatig mogelijk 
gebruik van de ruimte en het tot stand brengen van de projecten.  
 

• Ruimschoots werd aandacht besteed aan de berichtgeving via de vele vormen van sociale 
media over de activiteiten van De Oude Stomp.  
     

• Ook is ruimschoots tijd gestoken in het verwelkomen en inwerken van nieuwe vrijwilligers 
als beheerder en/of als gastheer en gastvrouw.  
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5. Bezoekersaantallen           
 

Hieronder zijn de bezoekersaantallen in beeld gebracht over de jaren 2020, 2021 en 2022. Daarin 
zijn de effecten van de coronapandemie te zien. 
 

 

In 2022 is het gemiddelde aantal bezoekers 150 per maand. 
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F INANCIËLE VERANTWOORDING  
 

A. Verantwoording inkomsten en uitgaven 2022, 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 de Stichting Ondersteuning Veteranen 
Activiteiten een bijdrage geleverd van € 2.500,00 voor de herinrichting van de werkplaats. 

2. De gemeentebesturen van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem hebben een 
maatschappelijke subsidie verleend voor onder andere de dagbestedingsactiviteiten voor 
kwetsbare veteranen (PTSS) en hun gezinnen.  

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 
nog niet plaatsgevonden. 

4. Van de Stichting Community Service van de Rotary Alphen aan den Rijn is een gift ontvangen. 

5. De post Overige inkomsten betreft onder andere de verkoop van de hefbrug. 

Uitgaven: 

6. Kosten Pand betreffen huur, gas, elektra, water en overige kosten van het pand. Het pand is nodig 
voor dagbesteding, opvang en begeleiding door Nuldelijnsondersteuning van Veteranen in nood. 
In het tweede helft van het boekjaar zijn de uitgaven voor energie gestegen (voorschotbedragen), 
waarvan de uiteindelijke afrekening eerst begin 2023 zichtbaar wordt.  

7. De uitgaven van klein materiaal zijn minder dan begroot. 

8. Investeringen. Met de herinrichting van de werkplaats zijn er in het kader van de veiligheid nieuwe 
apparaten gekocht en vervangen. Ook is geïnvesteerd in de aanschaf van diverse elektrische 
apparaten, machines, een boenmachine en een nieuwe hefbrug ter waarde van € 600,--). 



JAARVERSLAG 2022 
 

 

 
14    

9. Het exploitatieoverschot is gering als gevolg van de gestegen energieprijzen en een verminderde 
bijdrage van het Vfonds. 

 

B. Meerjarenraming 2022-2024, voorzien van toelichting 

 

De verhoging van de energieprijzen is in de meerjarenraming voor 2023 en 2024 verwerkt. De 
huurverhoging (14,5%) van het pand per 1 januari 2023 is verwerkt in de begroting van 2024.  
 
Het exploitatietekort kon enigszins worden verkleind door de kwartaalbijdragen van het Vfonds 
en het ministerie van Defensie. 
 
Per 1 januari 2023 verandert de situatie als gevolg van het door de Tweede Kamer aangenomen 
amendement Boswijk over de financiering van de ontmoetingscentra en de inloophuizen. Met dit 
amendement komt van het ministerie van Defensie ingaande 2023 een bedrag van € 150.000, -- 
beschikbaar voor alle ontmoetingscentra en inloophuizen in binnen- en buitenland.  

Nog niet is bekend hoe hoog de bijdrage aan De Oude Stomp zal zijn. 


