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Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost 
Jaarverslag 2019 – Plan 2020 

 
SAMENVATTING 

Dit jaarverslag geeft een beeld over de activiteiten van de Stichting Veteranen 
Brabant Zuid Oost over het jaar 2019. Belangrijke gebeurtenissen zijn: de 
huiskameractiviteiten, de samenwerking met derden: Koepelvereniging Veteranen 
Ontmoetingscentra Nederland, Bewonersvereniging de Bergen, doorontwikkelingen 
Treffina terrein (Young Families in the City), scholenproject, voor de 13e keer een 
Regionale Ontmoetings Dag in Helmond, Cacao-fabriek en 75 jaar bevrijding. De 
stichting is mede door ontvangen subsidies financieel op orde en dankt haar 
sponsoren en subsidiënten. 
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Management samenvatting  

De stichting blijft actief werken aan de erkenning en waardering van de veteraan. Het veteranenbeleid 
is gericht op het vergroten van maatschappelijke bekendheid met oorlogs- en uitzendervaringen en de 
gevolgen daarvan voor de veteranen en hun thuisfront, het stimuleren van de maatschappelijke 
waardering voor veteranen en het versterken van het gevoel van waardering onder veteranen. 
 
Het bestendigen of vergroten van de maatschappelijke bekendheid met oorlogs- en 
uitzendervaringen van veteranen 
 
De stichting ondersteunt en draagt bij met 
gevraagd en ongevraagd advies en door als 
partner op te treden voor veteranen 
aangelegenheden. Initiatieven vanuit veteranen 
zelf of gemeentes (bijv. nieuwe initiatieven van 
gemeente Helmond en Bladel) worden van harte 
ondersteund. 
 
Het streven van de SVBZO is om elk jaar een 
Regionale Ontmoetingsdag voor veteranen en de 
omgeving te organiseren op initiatief van de 
gemeente. Het ontmoeten staat centraal en dient 
laagdrempelig te zijn. De burgers en de omgeving 
moeten nadrukkelijk betrokken worden. 
 
Het bestendigen of vergroten van de erkenning en waardering voor veteranen in de 
Nederlandse samenleving 
 
De samenwerking met regionale en lokale organisaties draagt bij aan de erkenning en waardering 
vanuit de samenleving, als voorbeeld: Gebiedscoördinator Eindhoven samen met 
‘Bewonersvereniging de Bergen’, hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het Treffina terrein 
(terrein grenzend aan ‘De Treffer’). In 2019 is verlichting geplaatst bij het herinrichten van het Treffina 
terrein en de verantwoordelijkheid voor het terrein vastgesteld. 
 
Met het scholenproject draagt de stichting bij aan de maatschappelijke stage en vorming in het kader 
van de burgerschapsvorming. Vertegenwoordigers van de SVBZO zijn op veel scholen geweest en 
bouwen vaste relaties op. Het ‘Dilemma’ programma sluit goed aan bij de behoefte van de school 
(Stedelijke College). Verder waren we present op de basisschool in Waalre in het kader van de 2e WO 
en de herdenking van Stichting Brabants Gesneuvelden in september. 
 
75 Jaar bevrijding Zuid Oost Brabant 
 
Dit jaar werden de veteranen extra gewaardeerd tijdens de uitvoering 
van het muziekstuk ‘The Armed Man’ in het Muziek gebouw in januari. 
Dit muziekstuk werd opgevoerd door muziek vereniging de Toonkunst 
en opgedragen aan de missie in KOSOVO. De militair wordt gevolgd in zijn belevenissen tijdens zijn 
uitzending, het maakte bijzondere indruk op het publiek en afgesloten met een daverend applaus. 
Vervolgens stonden we als veteraan in het najaar nog 2x in het Muziekgebouw (1x met mannenkoor 
Lambardi en dameskoor Solana en 1x met mannenkoor La Bonne Esperance). 

Tevens werd het belang en voortbestaan bevestigd van de stichting. 
- Op initiatief van Stichting 18 september is er op 20 september de ‘Bevrijdersboom’ onthuld in de 
voortuin van De Treffer. 
- Ons veteranenhuis is ook opgenomen in een wandeltocht ‘Walk of Freedom’ door Eindhoven. 
- Een mooie samenwerking vond plaats met het Van Abbemuseum. Onze veteranen werden ingezet 
bij de tentoonstelling ‘Eindhoven bezet, 75 tastbare herinneringen’. Delen van hun eigen ervaringen. 
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Het bestendigen of vergroten van het gevoel van erkenning en waardering bij de veteranen zelf 
 
De SVBZO wil de samenwerking binnen de Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra handhaven 
en verdiepen. Als bestuur nodigen we afgevaardigden uit om deel te nemen aan de bestuursverga-
dering. Het Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM) en de Bond van Oud Stoottroepers en 
Stoottroepers (BOSS) zijn toegetreden. We zullen dit uitbreiden naar andere organisaties met als doel  
om gezamenlijk activiteiten te organiseren. Ook in 2020 vindt er een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie 
(SVBZO samen met COM) plaats en een Libanon ontmoetingsdag (Nederlandse Unifil Vereniging en 
SVBZO). 
De activiteiten zijn nu ook zichtbaar in de agenda van het Veteranen Instituut. 

 
De activiteiten voor de jongere veteraan (2e en 
3e categorie) zullen verder worden 
uitgebouwd. Zo zijn er ook activiteiten 
geweest voor de Nationale Reserve. Tijdens 
de afgelopen ROD hebben we ook jongere 
actief dienende militairen van de luchtmacht 
mogen ontmoeten. We faciliteren de nieuwe 
initiatieven en zullen dit blijven stimuleren. De 
‘Coördinator De Treffer’ heeft onze vrijwilligers 
meer duidelijkheid gegeven en zich bewezen. 
Helaas hebben we nog vacatures voor 
‘Communicatie’ en vicevoorzitter). 
 
De stichting heeft de positie als partner van 
het Veteranen Instituut bestendigd en 
behouden in het samenwerkingsverband 

Veteranen Ontmoeting Centra (2.0). In 2019 is de nieuwe organisatie 2.0 opgestart en sluiten we aan 
bij de Regio Coördinator Zuid. Dit zal de communicatie naar het ‘Veteranenloket’ van het Veteranen 
Instituut en ondersteuning van de veteraan verbeteren. Onze stichting heeft voldoende opgeleide 2.0 
nuldelijn ondersteuners en kan voldoen aan het criterium. Tijdens openingstijden is er een nuldelijn 
ondersteuner aanwezig/beschikbaar. 

De financieringsbronnen maken dit alles mogelijk.  Belangrijk hierbij zijn de gemeentelijke subsidies, 
het V-Fonds en het Veteranen Platform. 

Beleidsplan 2017-2027 

In 2017 heeft het Bestuur van de SVBZO het nieuwe Beleidsplan 2017-2027 goedgekeurd. 

Vanwege vacatures in het bestuur en daarmee een beperkt beschikbare capaciteit zijn nog niet alle 
geplande acties gerealiseerd.  
Het vullen van de vacante functies in het Bestuur en RvA blijft een punt van aandacht en zorg. Deze 
punten zullen in 2020 verder worden opgepakt. 

 

Eindhoven, 6 april 2020 
Het bestuur van Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost 
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1. Huiskameractiviteiten 

Het veteranenontmoetingscentrum (VOC) ‘De Treffer’ is een ontmoetingsplek voor alle veteranen en 
hun relaties. Ook oud-militairen zonder veteranenstatus zijn meer dan welkom. Tevens is ‘De Treffer’ 
bij uitstek een plaats waar de (woon)omgeving, gebied ‘De Bergen’ welkom is. 
 

De openingstijden zijn gehandhaafd in 2019. Dit is mogelijk door het enthousiasme van onze 
vrijwilligers. Wel blijven we actief op zoek naar vrijwilligers (we hebben nieuwe mensen aangenomen 
en helaas ook van enkele afscheid moeten nemen). De betrokkenheid en enthousiasme van 
vrijwilligers is onverminderd groot. Gedurende het jaar worden onze vrijwilligers regelmatig in het 
zonnetje gezet, in het bijzonder tijdens de vrijwilligersdag.  

1.1 Bezoekers overzicht 2019 
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1.2 Activiteiten overzicht 2018 

 

   
 
 
 
 
 

 
Nieuwjaarsreceptie SVBZO/COM                     Fakkeldefilé 
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2. Raad van Advies, Bestuurssamenstelling en Vrijwilligers 

De Raad van Advies (RvA) werd gevormd door: 

Voorzitter  Genmaj. (bd) Harm de Jonge 
Secretaris   Kol. (bd) drs. Rob Sondag 
Leden   Drs. Hans Martin Don 
        Caecilia Johanna van Peski, MSC 

De RvA blijft zoeken naar nieuwe kandidaten. 

Bestuurssamenstelling 
In 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen:  

Voorzitter   Huub Vleeshouwers (Coördinator Nuldelijns ondersteuning SVBZO) 
Vicevoorzitter  vacature (Vertegenwoordiger van de SVBZO in het VOC overleg) 
Secretaris  Andre Leurs 
Penningmeester  Peter de Vrees 
Bestuurslid   Eric Nettekoven (Activiteiten coördinator) 
Bestuurslid   Jo Kremer (Coördinator scholenproject) 
Bestuurslid  Andre v Willigen (Coördinator Treffer) 
Bestuurslid  vacature (Coördinator PR) 

Het bestuur streeft er naar om de ontstane vacatures in 2020 te vullen. 

De Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn het ‘cement’ van een organisatie zoals de SVBZO 

Gelukkig zijn er steeds zo’n 20 personen die zich met onze stichting verbonden voelen. Een  tiental 
vervult de rol van gastvrouw of gastheer. Daarnaast kan er op een aantal personen een beroep 
worden gedaan om bijvoorbeeld te assisteren bij evenementen.  

Vrijwilligers wordt scholing aangeboden zoals EHBO, BHV en Sociale Hygiëne en HACCP. Een aantal 
is opgeleid als nuldelijnsondersteuner. 

Helaas is het bestuur van de stichting nog niet compleet. Zo zijn de functie van vicevoorzitter en 
coördinator PR nog vacant. 

De ontstane vacatures worden steeds bij het ‘Vrijwilligerspunt’ kenbaar gemaakt 
 

Door het houden van ‘vrijwilligers bijeenkomsten’ wordt het contact met de werkvloer gaande 
gehouden en weet het bestuur wat er bij de vrijwilligers leeft. 
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3. Externe contacten en publiciteit 

3.1. Veteranen landschapskaart 

Onze belangrijkste (potentiële) subsidiënten (veteranenlandschapskaart) zijn in kaart gebracht.  

Het werk van de stichting en het ontmoetingscentrum wordt in het bijzonder erg gewaardeerd. Toch 
hechten enkele gemeentes er aan om de ‘eigen’ veteranen vooralsnog te blijven bedienen met 
subsidies, wat door ons wordt gerespecteerd. Door de reorganisaties bij gemeentes is het wel 
belangrijk om contact te blijven houden en te blijven werken aan bekendheid. 

3.2. Website/Facebook 

In 2019 is een verder vervolg gegeven aan de moderniseren van de website en het uitbrengen van 
een periodiek, in de vorm van een (digitale) nieuwsbrief. De wet op privacy maakt het moeilijk om een 
eigen adressenbestand op te bouwen. Op de facebook pagina wordt een actuele berichtgeving 
verzorgd. 
Bij grote activiteiten zoals de Regionale Ontmoetingsdag (ROD) worden door tussenkomst van het 
Veteraneninstituut (tegen betaling) uitnodigingen verzonden.  

3.3. Overleg met Defensie 

Met Defensie is overleg door participatie in het VOC overleg en via het Veteraneninstituut. De rol van 
het Veteraneninstituut wordt geëvalueerd en in 2021 komt er een nieuwe organisatie waarin taken en 
verantwoordelijkheden opnieuw worden vastgelegd. 

3.4. Veteranen Ontmoetings Centra overleg 

Voorts is er frequent contact met andere veteranenorganisaties die al dan niet door ons gefaciliteerd 
worden en met de georganiseerde veteranenzorg. Dit vindt plaats via de veteranen-aalmoezenier en 
maatschappelijk werkers van Defensie en Stichting De Basis. 
(Zie ook onder punt 5). 

3.5. Stichting Veteranenkunst 

In oktober 2014 zijn we gestart met het depot beheer van de Stichting Veteranenkunst en dat blijft en 
exposities worden nog steeds voorbereidt. In onze regio zijn verschillende veteranenkunstenaars 
actief, ook voor hen zijn we een ontmoetingsplaats en dragen hierdoor bij aan de Missie: ‘DE KUNST 
VAN HET VERWERKEN’. 

3.6. Bewoners vereniging ‘DE BERGEN’ 

De faciliteiten van ‘De Treffer’ en de 
ligging aan het openbaar terrein 
(speelplaats en ontmoetingsplaats van 
de bewoners uit de buurt de Bergen), 
biedt de mogelijkheid voor een beter 
verankering in de sociaal 
maatschappelijke omgeving van de 
gemeente Eindhoven. Het lidmaatschap 
van deze vereniging draagt bij aan de 
goede naam van ons als 
ontmoetingscentrum voor de veteraan en 
zijn relaties. Activiteiten kunnen hierdoor 
samen worden opgepakt zoals de 
jaarlijkse Koningsdag, Burendag etc. 
Daarnaast is de samenwerking met 
‘Stadstuin de Bergen’ geeffectueerd, wat 
geresulteerd heeft in het plaatsen van 
tuinmeubilair. 
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3.7. Samenwerking met ‘Stichting 18 september’ en ‘Stichting Lichtjesroute’ 

Inmiddels is het overleg uitgebouwd en wordt samengewerkt aan verdere samenwerking. 
In 2021 willen we toewerken naar een gezamenlijke activiteit in het bevrijdingsweekend van 6 en 7 
juni. 

3.8. Samenwerking en ondersteuning MRE Gemeenten 

Daarnaast zijn we voor de omliggende MRE gemeentes een vraagbaak voor vele onderwerpen zoals:  

* Coördinatie en inzet van 0-delijns ondersteuning 
* Ondersteuning en vraagbaak voor lokale veteranen activiteiten en herdenkingen 
* Coördinatie en inzet van Veteraan in de Klas 

4. Activiteiten in de regio 

4.1 Herdenkingen 
Op 4 mei vinden er in de regio diverse herdenkingen plaats in het kader van de bevrijding en de 
herdenking van alle gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de oorlogssituaties en 
vredesoperaties die na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. 
Door de SVBZO werden bloemen gelegd in Eindhoven, Cranendonck, Helmond, Deurne, Laarbeek, 
Nuenen, Heeze en Veldhoven. 
Op 15 augustus werden namens de SVBZO bloemen gelegd in Geldrop-Mierlo en in Eersel. 
Op 12 september werd wederom stilgestaan bij de Brabantse Herdenking en bloemen gelegd in 
Waalre. 
De SVBZO was ook op 18 september (bevrijding van Eindhoven) gastheer voor een aantal 
deelnemers en veteranen aan het fakkeldefilé te Eindhoven. 

Het bestuur streeft er naar om bij de 4 mei herdenkingen in alle gemeenten in het MRE gebied 
aanwezig te zijn en bloemen te leggen. 
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4.2 Regionale Ontmoetings Dag (ROD) 5 mei 2019 
Het bereiken van met name de jonge veteraan is in het beleidsplan van de SVBZO als een belangrijk 
speerpunt geformuleerd en dat is het anno 2020 nog steeds. 

In 2013 heeft het bestuur besloten om meer nadruk te leggen op ontmoeten en het zoeken naar de 
‘Jongere’ Veteraan door ook voor ‘hen’ een aantrekkelijk programma aan te bieden. 

Door het inrichten van een ‘Marktplaats’ tijdens onze ROD’s hopen wij meer jonge veteranen aan te 
spreken. 

Daarnaast geven wij de gelegenheid aan andere stichtingen om naamsbekendheid te verwerven 
tijdens onze ROD’s. 

In 2019 is de gemeente Helmond gastheer geweest. De ROD is dit keer wederom gevierd op een 
zondag en nu in de Cacaofabriek te Helmond. 
Ongeveer 350 personen hebben deze dag bezocht. 
Muziek is, zo is eerder gebleken, vrijwel altijd een bindend element. Gekozen is o.a. voor een 
optreden van een blues band. De gemeenten Eindhoven en Helmond stonden borg voor de financiën 
(€ 12.500,=). 

NB: Opgemerkt dient te worden dat de kosten van de Regionale Ontmoetingsdag los staan van de 
exploitatie van ‘De Treffer’! 
De ROD 2018 is uitgebreid geëvalueerd. Separaat is een evaluatie verslag opgesteld door het bestuur 
van de SVBZO (Zie bijlage 1).
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5. De samenwerking met derden 
 
5.1 Veteranen Ontmoetingscentra (VOC) 
In 2012 is naar aanleiding van een initiatief van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs‐ en 

dienstslachtoffers (BNMO), het Veteranen Platform (VP) en het Veteranen Instituut (VI) een 
convenant en een handboek opgesteld waarmee de 8 bestaande Veteranen ontmoetingscentra (VOC) 
op een gelijke wijze functioneren en optreden. 
Ook de SVBZO heeft dit convenant ondertekend. 
De samenwerking tussen en met de verschillende VOC’s heeft daarmee ook in 2019 verder gestalte 
gekregen. Vanuit het Veteranen Instituut (VI) wordt op basis van deze samenwerking en de 
afzonderlijke plannen van de VOC’s subsidie verstrekt. 
Het veteraneninstituut heeft nu de lead en streeft met het project NOS 2.0 (Nuldelijns ondersteuning) 
naar landelijke dekking. In Zuid-Nederland is een regionale coördinator aangesteld. Uitrol over de rest 
van Nederland volgt in 2020. 
Het raadplegen van de zogenaamde Disk-V is een belangrijk hulpmiddel. Het landelijk dekkend 
systeem is op deze wijze raadpleegbaar. Binnen onze stichting zijn zes gecertificeerde 
Nuldelijnshelpers actief. Deze personen zijn in het landelijk dekkend systeem opgenomen en volgen 
regelmatig opfris cursussen teneinde current te blijven. 
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5.2 Scholenproject (Veteranen in de klas) 
In onderstaand overzicht zijn de scholen die in 2019 bezocht zijn in beeld gebracht. 
 

Overzicht activiteiten “Veteraan in de klas” 2019 ; Regio Eindhoven ( 5) 
Datum: 27 december 2019 

Datum  School  Doel  Groep 
Leerlingen 

Gastdocenten 

         

11 jan  Fontys Hogeschool 
Fliednerstraat 

PTSS  23 studenten  Raoul Janssen R.J.G. 

29 jan  Helicon MBO Boxtel  Vets in de klas  3 gpn a 25 lln: 
75 lln 

Pim van de Velde 
(Jo Kremer) 

5 feb  BS De Klimboom De 
RIPS 

  Groep 7/8 en 8: 
33 lln 

Huub Vleeshouwers 

19 feb  ROC de Leijgraaf 
Veghel 

Bosnië  3 gpn: 75 lln  Huub Vleeshouwers, 
Eric Nettekoven, Jo 
Kremer 

25 
maart 

BS Tijl Uilenspiegel  Vets in de klas  Ca 25 lln  H. Schimmel 

29 
maart 

Fontys Hogeschool 
Fliednerstraat 

PTSS  Ca 20 studenten  Raoul Janssen R.J.G. 

09 april  BS De Vest Hoogeloon  Vets in de klas  Groep: 6/ 7/8: 
26 lln 

Jo Kremer 

16 april  BS De Vest Hoogeloon  Vets in de klas  2e groep: 6/7/8: 
23 lln 

Jo Kremer 

19 april  Instelling voortgezet 
onderwijs Deurne 

Vets in de klas  Ca  8 klassen: 
200 lln 

E Hartwich, 
M.Hansson, J. Van de 
Mortel 

07 mei  Sondervick College 
veldhoven 

Vets in de klas  VWO 5  Jo Kremer 

16 mei  Fonteys Emmasingel 28 
Ehvn 

PTSS  20 studenten  Raoul Janssen R.J.G. 

04 juni  BS Bosch Akker Ehvn  Vets in de klas  Groep7: 45 lln  Wasilios Leonardus 

13 juni  Elder College Schijndel  Dilemma en Vets in 
de klas 

VMBO 3e jaars 3 
klassen ca 60 lln 

Eric Nettekoven, Jo 
Kremer 

01 juli  Stedelijk College Ehvn  Dilemma/ Vets in 
de klas 

VMBO 1e jaars 7 
klassen 
ca 150 lln 

Eric Hartwich, Frans 
van Elderen, Huub 
Vleeshouwers, Jo 
Kremer 

22 aug  BS De Wilderen Waalre  Vets in de klas  2 x groep 7/8 ca 
50 lln 

Frans van Elderen 

9  sep  Strijp S Ehvn Past& 
Future 

In gesprek met 
studenten uit 
Europa. Duur 3 
dagen 

Ca 25 studenten  Huub Vleeshouwers 
Marten Hansen 

10 sep  Strijp S           Workshop    Ca 25 studenten   idem 

11 sep  Strijp S   3 dagen    Ca 25 studenten  idem 
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5 sep  Van Abbemuseum  Info vets tav 
objecten/verhaal 

Rondleiding en 
uitleg bijdrage 
veteraan 

Olav Veldhuizen, 
Frans van Elderen, 
Huub 
Vleeshouwers,Eric 
Nettekoven, 
Rob Sondag, Jo 
Kremer 

13 sep  Van Abbemuseum  Vets in de klas  2 sessies: ca 40 
volwassenen 

Frans van Elderen, 
Huub Vleeshouwers 
en Michel Grijseels 

14 sep  Van Abbemuseum  Vets in de klas  2 sessies: ca 40 
volwassenen 

Rob Sondag  

15 sep  Van Abbemuseum  Vets in de klas  2 sessies: ca 40 
volwassenen 

Jo Kremer 

16 sep  BS De Heycant 
Schijndel 

Vets in de klas  2 x gp 7/8: 42 lln  Jo Kremer 

17 sep  De Taalbrug SO 
Eindhoven 

Vets in de klas  2x gp: ca 40 lln  Jo Kremer 

18 sep  Zwijsen College Veghel  Vets in de klas en 
Dilemma 

Havo 3: 25 lln  Jo Kremer 

20 sep  Van Abbemuseum  Vets in de klas  Gp 7/8: 24 lln Bs 
’t Heike 
Gp 7: 25 lln BS 
De Hasselbraam 

Rob Sondag/ Jo 
Kremer 

21 sep  Van Abbemuseum 
U R ART festival 

Vets in de klas  2 Sessies: ca 30 
volwassenen 

Rob Sondag/ Jo 
Kremer 

24 sep  BS De Springplank Rooy  Vets in de klas/ 
WOII 

Groep 7/8; 21 
lln 

Jo Kremer 

27 sep  Van Abbemuseum  Vets in de klas  Gp 7/8: 22 lln BS 
De Ontmoeting; 
Gp 7/8 : 8 lln 
Korenaar SO 

Jo Kremer 

04 okt  Van Abbemuseum  Vets in de klas  2x:Gp 6/7 : ca 
45 lln Bs De 
Ontmoeting 

Frans van Elderen 
Jo Kremer 

05 okt  Muziekgebouw 
Eindhoven Optreden La 
Bonne Esperance en 
orkest 

Met 2 x verhaal van 
een Veteraan 

Ca 800 
personen 
aanwezig!! 

Huub Vleeshouwers 
Michel Grijseels 

11 okt  Van Abbemuseum  Vets in de klas  Gp 8: ca 40 lln 
BS De 
Ontmoeting 

Frans van Elderen en 
Eric Nettekoven 

07 nov  Museumavond in Van 
Abbemuseum 

Vets in de klas  Ca 40 
volwassenen 

Huub Vleeshouwers 
Jo Kremer 

28 nov  Waalwijk 
Scholengemeenschap 
 De Overlaat 

Dilemma training  Ca 25 lln  Jo Kremer 

16 dec  Stedelijk College 
Eindhoven 

Dilemma training  6 klassen ca 120 
lln 

Frans van Elderen, 
Huub Vleeshouwers, 
Jo Kremer 
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5.3 Opleiding 
In 2019 is een herhaal cursus BHV georganiseerd voor gastheren en gastvrouwen. In 2020 volgt de 
EHBO cursus. Zowel de BHV opleiding als de EHBO zijn mogelijk gemaakt door een subsidie voor dit 
doel van de gemeente Eindhoven. In 2020 wordt ook weer de mogelijkheid geboden voor een cursus 
‘Nuldelijnsondersteuning’ via het Veteraneninstituut. 

5.4 Nuldelijnsondersteuning 
De Stichting biedt sinds haar oprichting in 2006 een laagdrempelige begeleiding aan veteranen door 
middel van verschillende programma’s. Onderstaande programma’s zijn toegankelijk voor alle 
veteranen ( en/of hun relatie). 

Activiteiten programma 
Het activiteiten programma biedt een aantal leuke mogelijkheden voor getraumatiseerde veteranen 
om samen met andere veteranen sportief bezig te zijn. Dat gebeurt onder andere op recreatief en 
ontspannen niveau. Door samen actief bezig te zijn, is er snel contact, onderlinge steun en 
vertrouwen. Het ontmoetingscentrum de Treffer biedt daarvoor ook een veilige omgeving. Ontmoeten 
tijdens de openingstijden, Velen hebben de weg gevonden naar een gesprek en een stuk ‘Brabantse 
Buurt en Kameraadschap’.  

Verdiepende programma’s 
In de verdiepende programma’s is er onderling contact met andere deelnemers, maar het accent ligt 
op de eigen ontwikkeling en de veteraan (en/of zijn relatie) krijgt daarom meer persoonlijke aandacht. 
Op gezette tijden faciliteren wij een contactgroep ‘jonge veteranen’ en de ‘partnergroep’ van 
veteranen. Deze beide groepen worden met steun van de deskundigen van de Stichting ‘de Basis’ in 
beweging gebracht en gehouden. Dit door gesprekken aan te gaan en ervaringen te delen. De 
ervaring leert dat dit  helpt bij het verwerkingsproces en brengt meer orde en rust bij de veteraan, 
geeft structuur en zingeving aan. 

Recupereren 
Wij zorgen voor veteranen die niet goed in hun vel zitten dat ze hier in de Treffer een veilige huis 
vinden waarin zijn in alle rust en kameraadschap kunnen herstellen in hun tempo. 
Daarnaast bieden wij hen de mogelijkheid om onder begeleiding als vrijwilliger bij de activiteiten of als 
gastheer op te treden. 
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6. Financiele situatie 
 
6.1 Balans 
      Zie bijlage 2 
6.2 SVBZO Jaarrekening 2019 en Begroting 2020 
      Zie bijlage 3 
6.3 Begroting & verantwoording ROD Helmond 5 mei 2019 
      Zie bijlage 4 

7. Conclusie en aanbevelingen (plan 2019) 

In 2017 heeft het Bestuur van de SVBZO het nieuwe Beleidsplan 2017-2027 goedgekeurd. 
Conform dit plan zou de SVBZO jaarlijks de volgende activiteiten uitvoeren. 
- Handhaven bestaande huiskameractiviteiten, ROD en andere reguliere evenementen; 
- Blijven zoeken naar potentiële bestuursleden en  vrijwilligers 
- 0de-Lijns ondersteuning bieden; 
- Communicatieplan opstellen en uitvoeren; 
- Contact leggen/houden met gemeentes over subsidieverstrekking, lokale veteranendag en andere 
relevante onderwerpen op veteranengebied; 
- Contact leggen/houden met de operationele eenheden op kazernes in Oirschot (13 Lichte Brigade) 
en de Peel en vliegbasis Welschap; 
- Evalueren en bijstellen tijd-activiteitenplan 2017-2027 van het Beleidsplan. 

Het gros van de in het Beleidsplan genoemde activiteiten (jaarlijks en specifiek voor 2019) zijn 
gerealiseerd zoals blijkt uit dit jaarverslag. Nog niet gerealiseerd zijn het opstellen en implementeren 
van een plan van aanpak waarbij inbegrepen een communicatieplan hoe de veteraan, de SVBZO en 
‘De Treffer’ meer bekendheid te geven in de regio en het vullen van vacante functies in het Bestuur en 
RvA. 

Terugkijkend op het jaar 2019 kunnen we concluderen dat onze maatschappelijke aanwezigheid wordt 
gewaardeerd door zowel de veteraan als de bewoners in de omgeving ‘De Bergen’. 
 rdeerd door zowel veteranen als door bewoners in de omgeving de Bergen. Ondanks langdurige 
vacatures in het Bestuur staat de Stichting er zowel organisatorisch als financieel goed voor. 

De SVBZO gaat de toekomst vol vertrouwen tegemoet. 

  



Jaarverslag SVBZO 2019  April 2020 
__________________________________________________________________________ 

 

16    

  



BALANS SVBZO 2019

ACTIVA 2018 2019

Contanten

Betaalrekening postbank G1  €     12.149,14  €       8.219,63 

Bankspaarrekening  €     33.710,67  €     33.731,31 

Betaalrekening postbank G2 NL15INGB0006872297  €           108,31  €            78,28 

Waarborgsom pand (via gem Eindhoven) € 2600  €                    -    €                   -   

Bestemmingsreserve huisves�ng € 25000,00  €                    -    €                   -   

Totale ACTIVA  €     45.968,12  €     42.029,22 

PASSIVA

Transport winst- of verlies

Totale PASSIVA  €     45.968,12  €     42.029,22 

Winst (+) verlies (-) van balansrekening

UITGAVEN

Inkoop levensmiddelen  €        4.496,93  €       5.098,46 

Vaste lasten inloophuis  €     20.582,18  €     20.952,33 

Kantoor computerbenodigdheden  €        2.547,41  €       2.342,28 

Bankkosten en kosten postbank rekening G2- rek  €           498,83  €          700,76 

Aanschaf inventaris & onderhoud Treffer  €        6.799,96  €       4.821,99 

Overige uitgaven - ac�viteiten  €     30.854,53  €     21.195,34 

Totale UITGAVEN  €     65.779,84  €     55.111,16 

INKOMSTEN

Inkomsten verhuur / diversen - projecten  €        6.890,00  €       7.006,91 

Subsidies  €     51.298,50  €     44.130,25 

Rente bank  €             50,96  €            20,64 

Dona�es Gi�en  €           135,00  €            15,00 

Totale INKOMSTEN  €     58.374,46  €     51.172,80 

Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening  min  €       7.405,38  plus  €       3.938,36 

Bijlage 6.1 - Jaarverslag 2019 SVBZO



SVBZO verantwoording / begroting

Jaarrekening Begroting Begroting  Jaarrekening Begroting Begroting

INKOMSTEN 2019 2020 2021 UITGAVEN 2019 2020 2021

SVBZO SVBZO

Inkomsten: Diversen  €                   -   
Uitgaven: Diversen 

projecten
 €           6.008,86  €        7.000,00  €        7.000,00 

Inkomsten: Rente  €              20,64  €              50,00  €                1,00 Reiskosten vrijwilligers  €                20,00  €                   -    €                   -   

Bijdragen div 
gemeente incl ROD - 
VI-VOC- ROD gem 

Helmond

 €       44.130,25  €       55.000,00  €       55.000,00 
Reiskosten / 
werkbezoek

 €                38,40  €           300,00  €           100,00 

Uitgaven: 
Representatie

 €           1.259,98  €        1.000,00  €        1.200,00 

Uitgaven: Kantoor 
benodigdheden

 €              278,81  €           500,00  €           300,00 

Donaties: Bedrijven 
plus organisaties 

 €              15,00  €            100,00  €            100,00 
Uitgaven: diversen + 

drukwerk
 €              114,10  €           300,00  €           200,00 

Verhuur: Treffer 
activiteiten plus 

catering
 €         7.006,91  €         7.000,00  €         7.000,00 

Uitgaven: Kosten 
betalingsverkeer

 €              700,76  €           500,00  €           800,00 

Inkomsten: Diversen  €                   -    €                   -   
uitgaven vrijwilligers 

inc opleiding 
 €           2.472,80  €        1.500,00  €        1.500,00 

Inkomsten: projecten & 
activiteiten

 €                   -    €                   -    €                   -   verschil  €                  9,00 

totaal uitgaven 
algemeen

 €         10.902,71 

Exploitaitiekosten: 
Huur

 €         11.796,40  €      12.000,00  €      12.000,00 

ROD  Zie apparte 
begroting 

ROD  Zie 
apparte 

begroting 

ROD  Zie 
apparte 

begroting 

ROD  Zie 
apparte 

begroting 

Exploitaitiekosten: 
Energie

 €           6.890,18  €        6.500,00  €        6.500,00 

gem bel / 
zuiveringsheffing

 €           1.674,60  €        1.500,00  €        1.700,00 

Exploitaitiekosten: 
Water

 €              263,47  €           300,00  €           300,00 

 Divers schoonmaak / 
onderhoud Treffer

 €              664,13  €        1.000,00  €        1.000,00 

Uitgaven: Verzekering  €              805,42  €           500,00  €           800,00 

Uitgaven: UPC & cloud 
& onderhoud

 €           2.186,62  €        2.000,00  €        2.500,00 

investeringen 
Inventaris en 

onderhoud Treffer
 €           4.599,26  €        2.000,00  €        2.000,00 

Uitgaven: Inkoop 
voeding incl catering 

verhuur
 €           4.317,32  €        6.000,00  €        5.000,00 

totaal uitgaven 
inloophuis

 €         33.197,40 

ROD  Zie apparte 
begroting 

 €                   -   

kosten ROD  €         11.011,05  €      12.500,00  €      12.500,00 

INKOMSTEN  €       51.172,80  €       62.150,00  €       62.101,00  UITGAVEN  €         55.111,16  €      57.420,00  €      55.400,00 

 €       -3.938,36 

Bijlage 6.2 - Jaarverslag 2019 SVBZO



BEGROOT WERKELIJK

Inkomen Inkomsten 
begroot

 uitgaven 
begroot

Inkomsten 
werkelijk

Uitgaven 
werkelijk

Opmerkingen

Bijdrage via  gemeente 
Eindhoven 

 €     5.000,00  €                -    €     5.000,00  €                -   

Bijdrage via  gemeente 
Helmond

7.500,00€       €                -    €     7.500,00  €                -   

inkomen eigen bijdrage 
10 euro?

2.500,00€       €                -    €     1.660,00  €                -   bij 250 betalende deelnemers 

Algemene kosten

PR /affiches / drukwerk  €         300,00  €          53,86 

Kosten porto enz.  €      3.000,00  €     2.974,00 via de gemeente evt via de gemeente?

Bloemen plus kosten 
prekers

 €         250,00  €                -   

Reiskosten km verg 
medewerkers en 

vrijwilligers, voertuigen

 €         200,00  €                -   

Historische voertuigen, 
Daf YP, sloep COM, 

NUF

 €         700,00  €                -   inclusief kosten vergunning / transport

Inrichting 
informatiemarkt

 €         300,00  €        117,24 

cacaofabriek 
(Helmond)

zaal 1 popzaal  €         605,00  €        500,00 

zaal 2  €         242,00  €        200,00 

zaal 9  €         217,00  €        180,00 

Maktkramen + transport  €                -    €          95,00 

geluidsinstallatie / 
podium

 €         272,25  €          75,00 

geluidstechniek 
Techniek €48,40 p uur     

 €         242,00  €        320,00 5 uur? op basis van nacalculatie 

Optreden verhaal van 
mijn vader

 €         100,00  €        375,00 

Robert Smith band 700,00€         654,00€         

Diskjockey  €         750,00  €        750,00 

Schminken  €                -    €        100,00 

consumpties

200 Consumpties 2 pp. 
vrijwilligers incl muziek 
artiesten en infomarkt

 €         440,00  €        558,56 laag BTW 9%

1400 
consumptiebonnen 

 €      3.080,00  €     1.115,08 Consumptieprijs €2,20 inc BTW hoog BTW 21%

 10x koffie / 2x thee 
€10,73 per kan

 €         156,00  €        143,16 Koffie / thee per kan

Maaltijd / hapjes + 

BTW 

 €        797,33 BTW hoog €405,00 BTW laag €392,36  

250 maaltijdkaart            
€ 12,50 per st

 €      3.125,00  €     2.167,83 189 stuks

 broodjes Ham / kaas  €         444,04  €        366,00 200 st zaal 9 va 11,00 uur

Maaltijd 30 vrijwilligers  €         375,00  €                -   Maaltijdkaarten €12,50 per stuk

Hapjes kaas worst voor 
op 30 tafels

 €         142,50  €        130,80 30 tafels 

chips voor op 30 tafels  €           75,00  €          68,70 30 tafels

Bittergarnituur rondgaan 
1200 stuks

 €         600,00  €        368,00 €0,50 per hapje / 800stuks

Onvoorzien  €         500,00  €                -   

 Inkomen 
begroot 

 uitgaven 
begroot 

 Inkomsten Uitgaven 

Totaal 15.000,00€    16.815,79€    14.160,00€    12.109,56€    

15.000,00€    1.815,79-€      2.050,44€      

 Stichting SVBZO

Smitsstraat 17, 5611 HM Eindhoven

www.svbzo.nl 

06 57154379

Begroting ROD 5 mei 2019

C:\Users\Penningmeester\OneDrive - Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost\OD 1\SVBZO\SVBZO Financiën\2019\Begroting  ROD 05-05-2019 Helmond
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