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Officiële naam en publiek bekende naam
Stichting Vrienden OGS
Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting

RSIN / Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
RSIN: 8530.90.658
KvK: 58563369

Contactgegevens:
Zeestraat 85
2518 AA Den Haag
070-3131080
vrienden@ogs.nl

Postbus 85981
2508 CR Den Haag

Doelstelling volgens de statuten;
De stichting heeft tot doel het verlenen van materiële en /of financiële hulp en/of het geven van
andere ondersteuning aan de Oorlogsgravenstichting.

Hoofdlijnen beleidsplan;
Door het verzenden van nieuwsbrieven aan de vrienden van de stichting, fundraising en
publiekscampagnes geld in te zamelen om de Oorlogsgravenstichting in staat te stellen
activiteiten uit te voeren die niet door subsidie gedekt worden. Hierbij kan gedacht worden aan
het oprichten van monumenten voor oorlogslachtoffers zonder aanwijsbaar graf.
Op de website van de Oorlogsgravenstichting is een onderdeel opgenomen met betrekking tot de
Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting (https://oorlogsgravenstichting.nl/vrienden).

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
- Voorzitter:
de heer C.G.J. Hilderink
- Penningmeester: de heer C.N.J. Neisingh
- Secretaris:
de heer P. Steenmeijer

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Activiteitenverslag
In november 2015 is gestart met het aanschrijven van begunstigers van de
Oorlogsgravenstichting met als doel deze begunstigers Vriend van de Oorlogsgravenstichting te
maken en daarmede hun bijdrage aan de Vriendenstichting ten goede te laten komen.
Daarnaast zijn verschillende fondsen aangeschreven om financiële steun te verwerven voor
projecten welke door de Oorlogsgravenstichting worden uitgevoerd.
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Balans per 31 december 2015
(na bestemming saldo baten en lasten)

31.12.2015
€

Actief

31.12.2014
€

Passief

31.12.2015
€

31.12.2014
€

185.365

0

Eigen vermogen
Vlottende activa
Algemene reserve

Vorderingen:
Diverse vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

Ontvangen ten behoeve
van projecten
181.016
1.179

182.195

0
0

91.355

0

94.592

0

276.787

0

Kortlopende schulden
Diverse schulden
Overlopende passiva

67
0

67

276.787

0
0

0

0
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Staat van baten en lasten over 2015
Begroot 2015

Baten

€
Schenkingen en legaten:
Legaten en nalatenschappen
Collectebussen
Giften

0
0
0

Overige ontvangsten:
Opbrengst verkoop
boekjes, Dvd’s etc

Uitkomst 2015

Uitkomst 2014

€

€

178.031
4.557
3.170

0
0
0

0

185.758

0

0

195

0

0

185.953

0

Lasten
Bankkosten
Reiskosten

Saldo baten en lasten

0
0

327
261

0
0

0

588

0

0

185.365

0
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Toelichting op de balans en Staat van baten en lasten
Algemeen
In 2015 is ten behoeve van een aantal door de Oorlogsgravenstichting uit te voeren projecten
subsidie van derden ontvangen. Het totaal bedrag hiervan is € 91.355. Na afronding van deze
projecten zullen deze subsidies naar de Oorlogsgravenstichting worden overgemaakt.
In de jaarrekening is een vordering op de Oorlogsgravenstichting ad. € 181.016 opgenomen.
Deze vordering bestaat uit de op de bankrekening van de Oorlogsgravenstichting ontvangen
legaten en nalatenschappen ad. € 178.031 en de opbrengst van de collectebussen op de erevelden
Loenen en Grebbeberg ad. € 4.557. Deze gelden zijn bestemd om de aanvullende taken
(Fondsenwerving, Bloemleggingen en organistatie van Pelgrimsreizen naar Indonesië en
Thailand) en bijzondere projecten van de Oorlogsgravenstichting te financieren.
Enkele van deze projecten ten behoeve van de Oorlogsgravenstichting zijn:
• Vernieuwing website en database
• Digitalisering archief
• Ereveld Vol Leven
• Film deel IV

Baten
In 2015 is aan donaties en bijdragen een bedrag groot € 3.170 ontvangen.
De opbrengst van de verkoop van boekjes, dvd’s ed. bedroeg € 195.
Lasten
Omdat de activiteiten van de Vriendenstichting pas eind 2015 zijn gestart bedragen de lasten
slechts de bankkosten (ING) en reiskosten bestuursleden.

Resultaat
Het resultaat 2015 ad. € 185.365 is toegevoegd aan de algemene reserve en zal, zoals eerder
vermeld, worden gebruikt voor door de Oorlogsgravenstichting uit te voeren bijzondere
projecten en ter ondersteuning van de aanvullende taken van de Oorlogsgravenstichting.

