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Algemeen
De stichting Oorlogsjaren in Vlissingen is opgericht op 3 augustus 2016 met als doel de
geschiedenis van en de kennis over Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog bij een groot
publiek in herinnering te houden bij huidige en toekomstige generaties om nieuwe oorlogen
te helpen voorkomen.
De activiteiten van de stichting bestaan onder meer uit:
−

het houden van herdenkingen

−

het stimuleren en realiseren van publicaties

−

het (doen) aanbrengen van gedenktekens

−

het opzetten van een vraagbaak over de betreffende periode in Vlissingen en omgeving
via een website en via sociale en andere media

−

het samenwerken met andere organisaties

Bestuur
Het bestuur van de stichting was per eind 2020 als volgt samengesteld:

Jan Koopman, voorzitter
Cor van Honk, secretaris
Wim Meijer, penningmeester
Hans Ventevogel, vicevoorzitter
Cor Zuiddam, lid
Epjan Kwast, lid
Rens Flipse, lid

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers in dienst.

Vergoeding bestuursleden
Zoals in de statuten bepaald ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun
werkzaamheden.

Boekjaar
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

3

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(bedragen in euro’s, na verwerking resultaat)

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

1.437

3.353

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

429
12.797

4.840

______

______

TOTAAL ACTIVA

12.797

5.269

_______

_______

14.234

8.622

PASSIVA

RESERVES
Onderhoud Website
Overige reserves

1.500

2.000

734

2.443

_______

______

2.234

4.443

KORTLOPENDE SCHULDEN
Door te betalen bijdragen

3.929

Terug te betalen subsidie

250

Vooruit ontvangen

12.000
_______

TOTAAL PASSIVA

______

12.000

4.179

_______

_______

14.234

8.622
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WINST- EN VERLIESREKENING 2020

UITGAVEN

2020

2019

10

340

Bankkosten

162

155

Reis- en verblijfkosten

116

Vergaderkosten

185

Herdenkingen

100

Algemene kosten

Overige evenementen

5.018

Roll of Honour

12.841

Afschrijvingen

TOTAAL UITGAVEN

1.916

1.915

______

______

2.489

20.269

750

9.750

30

30

INKOMSTEN

Subsidiebijdragen
Ontvangsten Vrienden
Roll of Honour

6.210

Overige ontvangsten

3.237
_______

TOTAAL INKOMSTEN

RESULTAAT

5

______

780

19.227

- 1.709

- 1.042

Toelichting op balans en winst- en verliesrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is
vermeld geschiedt waardering tegen nominale waarde.

Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een
bedrag voor het risico van mogelijke oninbaarheid. Dit risico is gebaseerd op individuele
beoordeling van de vorderingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere
lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn
geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar
zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

De immateriële activa bestaan uit de investering in een website met een aanschaffingsprijs
van € 5.747, waarover in drie jaar wordt afgeschreven.
Stand per 1 januari 2020

€ 3.353

Af: afschrijving 2020

- 1.916

Stand per 31 december 2020

- 1.437

Een betaling van € 500 voor onderhoud aan de website is ten laste gebracht van de reserve
Onderhoud website.

Van de gemeente Vlissingen is een bedrag ontvangen voor de plaatsing van nieuwe
routeborden. Hiervoor is op de balans een bedrag van € 12.000 opgenomen als vooruit
ontvangen.

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2020

Vanwege de bijzondere omstandigheden in 2020 wordt het jaar gekenmerkt door het
schrappen van activiteiten en het in zeer sobere vorm houden van herdenkingen. De
uitgaven in 2020 zijn hierdoor beperkt. Door afschrijvingen is het resultaat over 2020
negatief. Dit bedrag van € 1.709 is ten laste gebracht van de Overige reserves.
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