ANBI Informatie Stichting Vrienden OGS
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, fundraisingactiviteiten
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 oorlogsslachtoffers zonder aanwijsbaar graf, een bijdrage
aan bepaalde campagnes of de incidentele aanschaf van benodigde materialen.
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 Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst
- Penningmeester: de heer F.J. Marcus
- Secretaris:
de heer C.N.J. Neisingh
- Lid:
de heer T. van Diepenbrugge (per 1 mei 2018)

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Activiteitenverslag
In 2018 heeft de Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting een financiële bijdrage
geleverd aan een aantal projecten van de Oorlogsgravenstichting. Deze projecten zijn besproken
in een drietal vergaderingen en in de toelichting op de jaarrekening gespecificeerd.
Bestuursleden waren aanwezig tijdens diverse herdenkingen in het kader van 4 mei.
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Balans per 31 december 2018
(na bestemming saldo baten en lasten)

Actief

31.12.2018
€

31.12.2017
€

Vlottende activa

Vorderingen:
Diverse vorderingen
Overlopende activa

0
302

302

53.608
42

Passief

31.12.2018
€

31.12.2017
€

Eigen vermogen
Algemene reserve

278.539

236.165

Bestemmingsreserve
Continuïteitsreserve

100.000

53.650
Ontvangsten ten behoeve
van projecten

Liquide middelen
ING rek.crt.
ING Zakelijke spaar.

375.849
100.048

475.897

476.199

95.310
100.000

195.310

248.960

Kortlopende schulden
Diverse schulden
Overlopende passiva

14.150

64
83.446

83.510

476.199

12.738

57
0

57

248.960
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Staat van baten en lasten over 2018
Baten

Begroot 2018
€

Schenkingen en legaten:
Legaten en nalatenschappen
Collectebussen
Giften

68.400
8.000
60.000

Realisatie 2017

€

€

241.576
6.785
66.232
136.400

Overige ontvangsten:
Ontvangsten tbv projecten
Opbrengst verkoop
boekjes, Dvd’s etc.
Rente

Realisatie 2018

250.088
8.743
60.626
314.593

319.457

12.738

12.738

0

400
0

272
48

418

13.138
149.538

Totaal Baten

13.058
327.651

418
319.875

Lasten
Bureaukosten:
Drukwerk
Bankkosten
Notariskosten
Vergaderkosten
Reiskosten
Overige kosten

500
1.000
500
0
500
0

1.428
768
80
50
50
508

0
888
0
0
57
0

2.500

2.884

945

98.689

92.654

71.807

Projecten OGS

144.738

89.738

160.619

Totaal Lasten

245.927

185.276

233.371

Saldo baten en lasten

(96.389)

142.375

86.504

0

(100.000)

0

(96.389)

42.375

86.504

Bijdrage aanvullende
taken
Oorlogsgravenstichting

Bestemming saldo baten
en lasten
Toevoeging aan
continuïteitsreserve
Mutatie algemene
reserve
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Toelichting op de balans en Staat van baten en lasten
Algemeen
Het tekort of overschot op de aanvullende taken van de Oorlogsgravenstichting worden door de
Vriendenstichting respectievelijk aangevuld of ontvangen. Voor 2018 is de volgende opstelling
van toepassing:
Tekort aanvullende taak Oorlogsgravenstichting
Bij: ontvangen betalingen bloembestellingen
Af: door de Oorlogsgravenstichting ontvangen in collectebussen
door de Oorlogsgravenstichting ontvangen legaten
Totaal aan de Oorlogsgravenstichting te betalen

€ 92.654
€ 4.636
(€ 6.785)
(€ 7.059)
€ 83.446

Op de Balans staat de post Ontvangsten ten behoeve van projecten ad. € 14.150. Deze bestaat uit
ontvangsten welke zijn ontvangen maar nog niet aan daartoe bestemde projecten zijn uitgegeven.
In 2018 zijn de volgende schenkingen ontvangen:
• Een periodieke jaarlijkse donatie € 10.000 van de heer J.K. te H. Deze donatie is bestemd
voor projecten op het militair ereveld Grebbeberg.
• Een bijdrage groot € 1.650 van de Nederlandse lunchclub in Frankrijk ten behoeve van
het ereveld Orry-la-Ville.
• Een bijdrage van J. V. ad. € 2.500 tbv ereveld Pandu
Baten
Ontvangen nalatenschappen, donatie en bijdragen:
In 2018 is aan nalatenschappen, donaties en bijdragen een bedrag groot € 241.576 ontvangen.
Ontvangsten ten behoeve van projecten:
Voor projecten uitgevoerd tbv de Oorlogsgravenstichting zijn de volgende schenkingen
gerealiseerd
• De heer J.K. te H., schenking tbv Shoutrboxx Grebbeberg
€ 10.000
• ReunieComm. 1-11 RI, bijdrage aan landmacht monument
€ 2.438
• Mw. L.M.G.M. de V.-B. te H., schenking tbv onderhoud graven Indonesië €
300
Totaal € 12.738
Opbrengst verkoop boekjes dvd’s etc.:
De opbrengst van de verkoop van boekjes, dvd’s ed. bedroeg € 272.
Rente:
Op de spaarrekening bij de ING is € 48 aan rente ontvangen.

ANBI Informatie Stichting Vrienden OGS

Lasten
De kosten in 2018 bedroegen voor
Drukwerk
€ 1.428
Bankkosten
€
768
Notariskosten
€
80
Vergaderkosten €
50
Reiskosten
€
50
Overig kosten €
508
De overige kosten hebben betrekking op de aanvraag CBF keurmerk die in 2018 gedaan is.
Hierop is een reactie gekomen in de vorm van een lijst met voorwaarden, deze lijst zal in 2019
uitgewerkt worden.

Bijdrage aanvullende taken Oorlogsgravenstichting.
Voor financiële ondersteuning aan de aanvullende taken van de Oorlogsgravenstichting was in
2018 € 92.654 (2017 € 71.807) nodig. Begroot was € 98.689. De aanvullende taken bestaan uit;
fondsenwerving, de uitvoering van bloemleggingen en de organisatie en subsidiëring van
pelgrimsreizen.
Projecten
In 2018 heeft de Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting financieel bijgedragen aan:

Ereveld vol Leven
Landmacht monument Menteng Pulo
Shoutrboxx Grebbeberg
Onderhoud Indonesië
Shoutrboxx Indonesië
Documentaire
Totaal

Begroot
€

Realisatie
€

77.000
2.438
10.000
300
30.000
25.000
144.738

77.000
2.438
10.000
300
89.738

In de vergadering van november 2017 heeft het bestuur van de Vriendenstichting de maximale
bijdrage voor het project Ereveld vol Leven vastgesteld op € 77.000.
De plaatsing van de Shoutrboxx Indonesië is in 2018 om twee redenen uitgesteld.
Ten eerste wilden we ze eerst in Nederland in vol bedrijf hebben en ten tweede kregen wij te
horen dat de VDK met een verbeterd ontwerp zou komen. De bedoeling is om dit dan weer eerst
in Nederland uit te testen en als het werkt gaan we op Menteng Pulo starten met de eerste
Shoutrboxx. Het daadwerkelijk in bedrijf stellen in Indonesië zal een grote technische uitdaging
worden om dit van afstand te realiseren.
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Resultaat
In 2018 is een continuïteitsreserve in de jaarrekening opgenomen.
De toevoeging aan deze bestemmingsreserve ad. € 100.000 is in mindering gebracht op het saldo
baten en lasten ad. € 142.375
Het positief resultaat 2018 ad € 42.375 (2017 ad. € 86.504) is toegevoegd aan de algemene
reserve. De Algemene reserve komt hiermee uit op € 278.540 (2017:€ 236.165). Deze algemene
reserve zal worden gebruikt voor door de Oorlogsgravenstichting uit te voeren bijzondere
projecten en ter ondersteuning van de aanvullende taken van de Oorlogsgravenstichting.

