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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 Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst
- Penningmeester: de heer F.J. Marcus
- Secretaris:
de heer C.N.J. Neisingh

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Activiteitenverslag
In 2017 heeft de Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting een financiële bijdrage
geleverd aan een aantal projecten van de Oorlogsgravenstichting. Deze projecten zijn in de
toelichting op de jaarrekening gespecificeerd.
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Balans per 31 december 2017
(na bestemming saldo baten en lasten)

Actief

31.12.2017
€

31.12.2016
€

Passief

31.12.2017
€

31.12.2016
€

236.164

149.660

12.738

2.438

Eigen vermogen
Vlottende activa
Algemene reserve

Vorderingen:
Diverse vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
ING rek.crt.
ING Zakelijke spaar.

Ontvangen ten behoeve
van projecten
53.607
42

53.649

51.618
1.073

52.691

99.449
95.310
100.000

Kortlopende schulden
Diverse schulden
Overlopende passiva

57
0

57

0
42

42

195.310

248.959

152.140

248.959

152.140
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Staat van baten en lasten over 2017
Baten

Begroot 2017
€

Schenkingen en legaten:
Legaten en nalatenschappen
Collectebussen
Giften

154.600
7.000
105.000

Uitkomst 2016

€

€

250.088
8.743
60.626
266.600

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

Uitkomst 2017

2.438

104.546
7.295
157.537
319.457

0

200

89.317

418
2.638
269.238

269.378

285
418
319.875

89.602
358.980

Lasten
Bureaukosten:
Drukwerk
Bankkosten
Reiskosten
Bijdrage aanvullende
taken
Oorlogsgravenstichting
Projecten OGS

Saldo baten en lasten

500
800
500

0
888
57

1.058
763
207

1.800

945

2.028

119.754

71.807

81.313

118.438
239.992

160.619
233.371

311.344
394.685

29.246

86.504

(35.705)
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Toelichting op de balans en Staat van baten en lasten
Algemeen
In de jaarrekening is een vordering op de Oorlogsgravenstichting ad. € 53.607 opgenomen.
Deze vordering bestaat uit het saldo van de op de bankrekeningen van de Oorlogsgravenstichting
ontvangen fondsen voor projecten, giften, legaten en nalatenschappen verminderd met de kosten
aanvullende taken en de door de Vriendenstichting ontvangsten voor bloemleggingen.
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging 640 heeft de Oorlogsgravenstichting een
tweetal nalatenschappen welke nog niet afgewikkeld zijn maar waarvan de omvang vrijwel zeker
is als baten in 2017 verwerkt. Deze twee nalatenschappen van totaal ad € 121.500 zijn bij de
Vriendenstichting eveneens in 2017 als baten verwerkt.
De post Ontvangsten ten behoeve van projecten ad. € 12.738, welke in 2018 worden uitgevoerd
bestaat uit:
• De bijdrage van de Vereniging 1-11 RI tbv het KL monument € 2.438
• Bijdrage van mw. Visscher-Beets tbv onderhoud Indonesië ad. € 300
• Een periodieke jaarlijkse donatie € 10.000 van de heer Klinkspoor. Deze donatie is
bestemd voor projecten op het militair ereveld Grebbeberg.

Baten
In 2017 is aan nalatenschappen, donaties en bijdragen een bedrag groot € 319.457 ontvangen.
opgenomen. De opbrengst van de verkoop van boekjes, dvd’s ed. bedroeg € 418.

Lasten
De kosten voor bankkosten bedroegen in 2017 € 888.
De uitgaven inzake reiskosten bestuur bedroeg in 2017 € 57.

Bijdrage aanvullende taken Oorlogsgravenstichting.
Voor financiële ondersteuning aan de aanvullende taken van de Oorlogsgravenstichting was in
2017 € 71.807 (2016: 81.313) nodig. De aanvullende taken bestaan uit; fondsenwerving, de
uitvoering van bloemleggingen en de organisatie en subsidiëring van pelgrimsreizen.
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Projecten
In 2017 heeft de Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting financieel bijgedragen aan:

Ereveld vol Leven
Landmachtmonument Menteng Pulo
Digitalisering archief
Totaal

Begroot
€

Realisatie
€

30.000
2.438
86.000
118.438

74.619
86.000
160.619

De realisatie van Ereveld vol Leven is uitgekomen op € 74.619. Oorspronkelijk was de bijdrage
van de Vriendenstichting begroot op € 30.000. In de vergadering van 11 september 2017 is een
maximale bijdrage van € 77.000 goedgekeurd.
De realisatie van het landmachtmonument is uitgesteld tot 2018.
In het najaar zal de onthulling van het monument waar de Vereniging 1-11 RI € 2.438 voor
beschikbaar heeft gesteld plaatsvinden.

Resultaat
Het positief resultaat 2017 ad. € 86.504 (2016: ad. € 35.704) is toegevoegd aan de algemene
reserve. De Algemene reserve komt hiermee uit op € 236.164 (2016: € 149.660). Deze algemene
reserve 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.

