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Voorwoord 

 

Op 6 juni 1944, 75 jaar geleden, begon met de landingen in Normandië de bevrijding van Europa. Zuid- 

Limburg, in september, was het eerste Nederlandse grondgebied dat werd bevrijd. Geheel Nederland 

volgde op 5 mei 1945. In Nederlands-Indië capituleerde Japan op 15 augustus dat jaar. En zo staan 2019 

en 2020 in het teken van de 75ste herdenking van de bevrijding van ons koninkrijk. Ook 75 jaar geleden 

werd in Londen het Karel Doormanfonds opgericht “ter verleening van steun aan personeel der Koninklijke 

marine, die gedurende den oorlog slachtoffers van hun taak geworden zijn en/of ter verleening van steun 

aan hun nagelaten betrekkingen”. In de afgelopen 75 jaar is die doelstelling in de kern on- veranderd 

gebleven. Wel zijn accenten verschoven en hebben we door een gezond financieel beleid onze activiteiten 

kunnen intensiveren. Onze projecten bereiken marinemensen en veteranen die zich in de afgelopen 75 

jaar voor ons land hebben ingezet. Nog steeds verlenen we individuele steun aan (oud-) marinemensen 

en /of hun directe relaties die in financiële problemen zitten. Met de jaarlijkse herdenking van de Slag in 

de Javazee in de Kloosterkerk te Den Haag, dragen we bij aan erkenning en waardering voor veteranen 

uit Nederlands-Indië. Met onze bijdrage aan de komende Invictus Games 2020 in Den Haag steunen we 

de militaire oorlogsslachtoffers van de huidige conflicten. Net als in de veertiger jaren werken we nauw 

samen met de maatschappelijke dienstverleningsorganisaties van en onze zusterfondsen binnen defensie.  

 

Om deze 75 jaar te memoreren hebben we, zoals u op het titelblad kunt zien, voor 2019 en 2020 ons logo 

aangepast.  

 

Dit jaar namen we aan het einde van zijn 10-jarige bestuursperiode afscheid van onze penningmeester 

mr. M. van Seventer. In deze periode heeft Matthijs niet alleen op secure en consciëntieuze wijze de 

financiën en het vermogen van ons fonds beheerd, maar ook heeft hij vele initiatieven ontplooid en 

onderzoeksprojecten begeleid. Ik spreek op deze plaats dan ook graag mijn waardering en dank voor zijn 

inzet uit. 

 

Tenslotte worden we ook al 75 jaar lang door velen aangemoedigd, door inzet, financiële steun of 

waardering. Ik dank u daarvoor hartelijk. Ik hoop dat dit jaarverslag u een goede indruk geeft van onze 

activiteiten. 

 

Jacques Brandt, 

voorzitter 
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Doelstelling en uitgangspunt 

 

De primaire doelstelling van het Karel Doorman Fonds (KDF) is financiële steun te verlenen aan (oud-) 

militairen van de Koninklijke marine. Het gaat vooral om hen die als gevolg van het vervullen van hun taak 

in oorlogsomstandigheden (waaronder ook begrepen vredesoperaties), of bij een ramp, of een ongeval 

slachtoffer zijn geworden. Datzelfde geldt voor nabestaanden die van de betrokken (oud-) militair 

financieel afhankelijk zijn. 

 

Daarnaast kan het bestuur incidenteel aanvullende financiële steun verlenen aan (oud-) militairen der 

zeemacht, of nabestaanden, indien zij in financiële nood geraken doordat de betrokken (oud-)militair 

getroffen wordt door ziekte of ongeval, of komt te overlijden. 

Ook kan financiële steun verleend worden aan militairen der zeemacht die door omstandigheden die 

henzelf of hun gezinsleden betreffen in financiële nood zijn geraakt. 

 

Ten slotte kunnen activiteiten en projecten worden gesteund, die tot doel hebben te voorkomen dat de 

doelgroep in financiële nood komt te verkeren. Deze 

doelstellingen zijn in vijf categorieën ingedeeld: 

 Steunverlening 

 Herdenken 

 Zorg 

 Welzijn 

 Onderzoek  

 

Realisatie doelstellingen 

 

a. Steunverlening 

Het KDF heeft gedurende het verslagjaar een bedrag van 

€ 13.650 aan periodieke maandelijkse steun uitgekeerd. 

Daarnaast ontving de Stichting 31 aanvragen gericht op 

incidentele steun. 21 aanvragen werden gehonoreerd. 

 

Incidentele aanvragen 2016 2017 2018 2019 

Afgehandeld en gehonoreerd 22 19 14 21 

Afgewezen·  1 - 6 8 

Vooraankondiging - - - - 

Doorverwezen·  - - 1 2 

In behandeling  - - - - 

Totaal 23 19 21 31 
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Op grond van de goedgekeurde aanvragen werd voor individuele incidentele steun een bedrag van 

€ 46.931 uitgekeerd. Specificatie: 

 

Onderwerp Aanvragen Bedragen 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Schuldsanering  12 4 4 4 24.492 20.274 4.500 15.500 

Med.voorzieningen - - - 6 1.550 - - 11.250 

Vervoer 2 1 - 5 5.600 200 - 5.928 

Verhuis en inrichting - 6 - 2 - 8.533 - 6.000 

Steun gezinssituatie 1 1 7 1 31.403 2.121 10.000 5.778 

Diversen 7 7 10 5 23.363 2.055 28.031 2.475 

Totaal 22 19 21 23 87.408 33.183 42.531 46.931 

 

 

Herkomst aanvragen 2016 2017 2018 2019 

Veteranen Instituut - 1 - 1 

De Basis  3 7 2 9 

DC BMW Noord West 4 - 3 5 

DC BMW West - - - 4 

DC BMW CARIB 2 3 4 2 

DC BMW Oost - - 1 2 

Sociaal Fonds COM 5 1 - - 

MSF - - 1 - 

Fonds 1815 - 2 1 - 

Overigen 8 5 9 8 

Totaal 22 19 21 31 

 

Op indicatie werden incidentele vakantie- en kerstgiften verstrekt voor een totaalbedrag van € 43.790. 

 

b. Herdenken/erkennen  

Door het steunen van herdenkings- en herinneringsactiviteiten draagt het KDF bij aan verwerken van 

oorlogsleed van (oud-) marinemensen en hun relaties. In 2019 werden o.a. bijdrages verleend aan: 

 De organisatie van de jaarlijkse herdenking van de Slag in de Javazee in de Kloosterkerk; 

 Herdenkingen op 4 mei en op 15 augustus; 

 Steun aan de realisatie van herdenkingsboeken van eenheden van de Koninklijke Marine; 
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 Steun aan diverse projecten in het kader van 75 jaar vrijheid. In 2019 is het herdenkingsjaar 75 jaar 

vrijheid gestart; 

 De uitreiking van de jaarlijkse “Hakkenberg” trofee aan de “best man” van de onderofficiersopleiding 

2019/1 bij het mariniersopleidingscentrum van de Van Ghent kazerne in Rotterdam; 

 De uitreiking van het Karel Doorman sabel aan de officier-student die in de opleiding aan het 

Koninklijk Instituut voor de Marine de beste kwaliteiten en geschiktheid voor officier toonde.  

 

c. Zorg 

Om te voorkomen dat (oud-) marinemensen in een situatie komen waarbij financiële steun nodig is, kan 

het KDF bijdragen aan projecten ter preventie van zorgbehoevende situaties. In 2019 heeft het KDF een 

bijdrage gegeven aan de oprichtingskosten van het Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine. 

 

d. Welzijn 

Hier vallen projecten onder die bedoeld zijn om (oud-)marinepersoneel een hart onder de riem te steken. 

Voorbeelden zijn: kerstgroet, kerstpakketten en bijdragen aan sportieve en culturele activiteiten voor 

(zorgbehoevende) veteranen, zoals kerstlunches en reünies.  

Tevens is er € 100.000 uitgekeerd aan het comité Invictus Games Den Haag 2020 om veteranen, met name 

zij die het maatschappelijk zwaar hebben, in staat te stellen als vrijwilliger betrokken te worden bij de 

organisatie en uitvoering van deze spelen. Voor 2020 is nog een derde tranche van € 50.000 toegezegd. 

Bovendien is er € 15.000 euro aan de stichting “Onbekende Helden” uitgekeerd. Deze stichting zet zich 

vanuit het bedrijfsleven in voor veteranen. 

 

e. Onderzoek 

Het KDF draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek dat in het belang van (marine-) veteranen wordt 

uitgevoerd. Lopende projecten zijn: 

 

 Universiteit van Utrecht: Veteranen-PTSS- Werkhonden Research Project; 

 Nederlandse Defensie Academie: Onderzoek Veteranen-PTSS-Paarden stichting Hephaistos. 
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Overzicht realisatie 

 

Herkomst aanvragen 2016 2017 2018 2019 

Individueel (P) €  15.400 €   14.700 €   14.700 €   13.650 

Individueel (I) €  87.408 €   33.183 €   89.472 €   90.721 

Herdenken - €   59.887 €     5.296 €   19.166 

Zorg - €   15.000 €     8.522 €   24.254 

Welzijn - €   26.837 €   41.067 € 131.136 

Onderzoek - €   52.918 €  50.000 €   65.000 

Overig € 127.003 €   51.160 - €   23.410 

Toezeggingen  € 205.000 € 20.575 - 

Totaal € 229.811 € 458.685 € 229.632 € 367.337 

 

 

  



 
 
 

Stichting Karel Doorman Fonds  

Doorn 

  1-4-2020 - 11 

Overig financieel verslag 

 

a. Baten 

Dit jaar werd een koerswinst geboekt van € 1.328.239. Verder waren er opbrengsten uit dividenden van 

€ 82.600, waardoor de inkomsten uit effecten uitkwamen op € 1.410.839. Een renteopbrengst van € 2.110 

deed de financiële baten uitkomen op € 1.412.949. 

De financiële lasten bedragen € 72.704. Het overgrote deel hiervan, € 70.537 bestaat uit kosten voor 

vermogensbeheer, lager dan in 2018 door een nieuw tarief. Bankkosten zijn iets hoger, omdat er door de 

intensivering van de doeluitgaven, meer dan de kosteloze limiet van de spaarrekening is gebruikt. 

Baten werden er ook verkregen uit van een schadevergoeding van € 36.004 van een reeds afgeschreven 

vermogenspost. Tevens werd een gift teruggestort. 

 

b. Lasten 

Naast de bovengenoemde € 367.337 aan doeluitgaven bedroegen de lasten voor bedrijfsvoering € 42.477. 

Kantoorkosten € 13.498 bleven op een vergelijkbaar niveau als in 2018, door de nieuwe huisstijl en het 

plaatsen van films op de website. Overige kosten weken niet wezenlijk af van die van 2018. Zowel de 

balans, als de staat van baten en lasten en toelichting, treft u achter dit bestuursverslag.  

 

Voor een toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar de jaarrekening vanaf pagina 12.  

 

Bestuur 

 

In 2019 is mr. M van Seventer als de penningmeester afgelost door I.J.C. van Pamelen-Hollenberg BPs. Het 

bestuur kwam in 2019 tweemaal bijeen, op 17 mei en op 1 november, beiden te Wassenaar. De voorzitter 

participeerde als vertegenwoordiger van het KDF in de twee vergaderingen van de Gezamenlijke Militaire 

Fondsen. 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Alleen de secretaris ontvangt een 

vergoeding voor zijn activiteiten als administrateur.  

Dit jaar is er begonnen aan de digitalisering en sanering van het archief. 

 

Het bestuur verwacht voor komend jaar geen grote afwijkingen ten opzichte van de huidige gang van 

zaken.  
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Bijzonderheden 

 

Op 27 februari herdachten overlevenden, nabestaanden en belangstellenden, in de Kloosterkerk te Den 

Haag, de gevallenen en slachtoffers van de strijd ter zee in Nederlands-Indië. Overlevenden legden hierbij 

een krans.  

Javazee-veteraan en voormalig Japans krijgsgevangene Felix Bakker presenteerde op 10 maart zijn 

memoires “Het zwijgen verbroken”. De voorzitter mocht het eerst exemplaar in ontvangst nemen. 

 

Op 4 mei legde de voorzitter een krans tijdens de 

jaarlijkse dodenherdenking bij het monument “Voor 

hen die vielen” in Den Helder.  

 

Op 21 juni werd tijdens de beëdiging van officieren op 

het Koninklijk Instituut van de Marine het Karel 

Doormansabel uitgereikt aan LTZ 2 G.S.M. Haggenburg. 

De voorzitter was hierbij aanwezig. 

 

Ter herdenking van de capitulatie van Japan, waarmee 

voor het koninkrijk een einde kwam van de Tweede 

Wereldoorlog, was de voorzitter op 15 augustus aanwezig bij de Nationale Herdenking bij het Indisch 

Monument in Den Haag. Een bestuurslid legde in Den Helder een krans bij het monument “Voor hen die 

vielen”. 

 

Op 25 september organiseerde Bedrijfsmaatschappelijk werk de Defensie Fondsendag. Drie bestuursleden 

vertegenwoordigden het KDF. 

 

Drie bestuursleden waren op 12 oktober in Den Helder aanwezig bij een bijeenkomst georganiseerd door 

de Commandant Zeestrijdkrachten. Hier werden nabestaanden van de in de Javazee en bij Maleisië 

omgekomen militairen geïnformeerd over de twee onderzoek expedities naar de verdwenen 

oorlogswrakken. 

 

Het bestuur betoonde haar medeleven bij het overlijden van marineveteranen die in de Tweede 

Wereldoorlog vochten in Zuidoost-Azië. 
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Bijzondere onderwerpen met betrekking tot de jaarrekening 

 

a. Financieel beleid  

Het KDF heeft inkomen uit vermogen als voornaamste inkomstenbron. Dit vermogen wordt beheerd door 

Wealth Management Partners te Amstelveen. De uitgangspunten voor beheer zijn vastgelegd in een 

beleggingsstatuut.  Bovendien houdt het KDF een bedrag liquide op een bankrekening, om gedurende 

vier begrotingsjaren haar doelstellingen te kunnen financieren. Dit laatste ook om eventuele 

onzekerheden met betrekking tot de beleggingen te kunnen ondervangen.  

Daarnaast ontvangt het KDF incidenteel giften en legaten. Het fonds doet niet aan actieve fondsenwerving. 

Het fonds is wel lid van de Gezamenlijke Militaire Fondsen, maar stelt het KDF toekomende deel van de 

giften, beschikbaar aan de overige deelnemende militaire fondsen.  

Het KDF heeft voor de posten individuele steun en zorg geen taakstellende begroting. Voor de overige 

posten wordt uitgegaan van een verhouding doelrealisatie/overige kosten van 2:1 zijn. Die verhouding 

mag slechts ten gunste van de doelrealisatie wijzigen.  

 

b. Doelrealisatie 

In 2018 heeft het bestuur een aantal besluiten genomen ten aanzien van de realisatie van de doelstellingen 

van het KDF. Naast de primaire doelstelling met focus op individuele steunverlening, werden 

beleidsintensiveringen uitgevoerd op de aandachtsgebieden Herdenken, Zorg, Welzijn en Onderzoek. 

Deze intensiveringen zijn in 2019 voortgezet. Hierdoor is het in het huidige verslagjaar weer gelukt om de 

doelrealisatie substantiële te verhogen, terwijl de kosten nagenoeg gelijk bleven. 

 

c. Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Er is een beperkt aantal verplichtingen op de balans opgenomen, als gevolg van langlopende 

steuntoezeggingen. De omvang van deze toezeggingen is, gelet op het vermogen, gering te noemen, zo 

ook het daaraan verbonden risico.  

Er zijn geen huisvestingskosten. Eén bestuurslid krijgt een onkostenvergoeding voor zijn activiteiten als 

administrateur. Omdat de bestedingen van het KDF vooral vraag gestuurd zijn, zijn de financiële risico’s 

beperkt. De kosten voor het professioneel beheer van het vermogen zijn dit jaar verlaagd. 

 

d. Governance 

In bijlage 2 staan de hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden vermeld. 

 

e. Communicatie 

Het bestuur streeft ernaar om de doelstellingen van het KDF zo goed mogelijk onder de aandacht van 

doelgroepen te brengen. Daartoe heeft het een aantal jaar geleden folders laten maken en heeft die doen 

verspreiden onder relevante diensten (bedrijfsmaatschappelijk werk, personeelsdiensten, geestelijke 

verzorging). Om de naamsbekendheid van het KDF verder te vergroten wordt bij donaties aan projecten 

verzocht de naam van het Karel Doorman Fonds te vermelden. Verder is er gewerkt aan een nieuwe 

huisstijl die in 2020 verder wordt ingevoerd. De website is inmiddels voorzien van de huisstijl en wordt 

tevens actief beheerd met nieuws over het Karel Doorman Fonds. Zo zijn er films op gezet over de 

expedities naar de oorlogswrakken in de Javazee. 
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA          31-12-2019  31-12-2018 

             

                             €              € 

Vaste activa 

 

Financiële vaste activa    2.5.1   8.293.276  7.301.205 

 

Vlottende activa 

               

Liquide middelen      2.5.2   1.299.171  1.328.025 

 

 

 

 

 

 

             

Totaal activa         9.592.447  8.629.230 

             

 

 

PASSIVA          31-12-2019  31-12-2018 

             

                                                €               € 

Passiva 

 

Stichtingskapitaal      2.5.3   10.118  10.118 

 

Reserves  

Bestemmingsreserve     2.5.4   74.983  74.983 

Instandhoudingsreserve    2.5.5   9.365.455  8.394.020 

         ----------------  -------------- 

          9.440.438  8.469.003 

 

Langlopende schulden    2.5.6   -  50.000 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva  2.5.7   141.891  100.109 

             

Totaal passiva         9.592.447  8.629.230 
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2.2  Staat van baten en lasten 

 

            Realisatie       Begroting        Realisatie 

                2019           2019           2018 

             

                    €              €              € 

BATEN 

 

Baten van andere 

organisaties-zonder-winststreven  2.6.1   -  -  74.983 

Overige baten    2.6.2   -  -  48.456 

             

Totaal baten       -  -  123.439 

             

 

LASTEN 

 

Projectbestedingen   2.6.3   362.337  203.140  229.632 

Algemene kosten    2.6.4   42.477  31.150  40.247 

             

Totaal lasten       404.814  234.290  269.879 

             

 

Saldo voor financiële baten en lasten    -404.814  -234.290  -146.440 

Financiële baten en lasten  2.6.5   1.376.249  18.547  -417.809 

             

Saldo van baten en lasten     971.435  -215.743  -564.249 

             

 

 

2.3 Resultaatbestemming 

 

            Realisatie                Realisatie 

                2019                       2018 

             

                    €                             € 

 

Bestemmingsreserve      -    74.983 

Instandhoudingsreserve     971.435    -639.232 

             

        971.435    -564.249 
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2.4  Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  

 

2.4.1  Algemene grondslagen 

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 

rechtspersonen C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven”. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven 

in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen 

bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.  

 

2.4.2  Vergelijkende cijfers 

 

Stelselwijziging als gevolg van toepassing Richtlijn C1 

Als gevolg van de overgang naar Richtlijn C1 zijn in de jaarrekening 2019 de volgende wijzigingen 

verwerkt: 

 

 de presentatie van de staat van baten en lasten is gewijzigd. De aanpassingen hebben geen impact 

op de omvang van de reserves en fondsen en het saldo van baten en lasten. 

 

De cijfers over 2018 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid mogelijk te maken met het 

verslagjaar. 

 

Grondslagen van waardering 

 

2.4.3  Algemene grondslagen van waardering 

 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 

2.4.4  Financiële vaste activa 

 

De effecten zijn gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum. Mutaties in de actuele waarden 

worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt. 

 

2.4.5  Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de 

geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, 

gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

2.4.6  Reserves en fondsen 

 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves 

worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 

 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze 

ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 

 

2.4.7  Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan 

het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

 

2.4.8  Baten 

 

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 

 

2.4.9  Lasten 

 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Van een subsidieverplichting (respectievelijk een verplichting tot het doen van een gift) is sprake nadat 

het bestuur een besluit ter zake heeft genomen en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de ontvanger 

van de subsidie, zodanig dat een in rechte afdwingbare verplichting ontstaat. 

 

De organisatie verwerkt subsidieverplichtingen in de balans als schuld en in de staat van baten en lasten 

als last, ook als de verplichting is aangegaan voor meer dan een jaar. 
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2.5 Toelichting op de balans 

           31-12-2019  31-12-2018 

             

                          €           € 

VASTE ACTIVA 

 

2.5.1  Financiële vaste activa           

 

Beleggingsfondsen          8.293.276   7.301.205  

                   

 

De effecten zijn gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende  

beurswaarde. Uit de waardering van de effecten resulteert een koersresultaat  

van € 1.328.239 (2018 -/- € 428.097). 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

2.5.2  Liquide middelen 

 

ABN AMRO Effectenrekening         -   2.322 

ABN AMRO Internetplus spaarrekening        -   3.446 

Binck Bank          72.322  130.028 

ING Bank           20.055  36.912 

Rabobank VerenigingsPakket        563  400.220 

Rabobank VermogensSparen        1.206.231  755.097 

              

           1.299.171  1.328.025 

              

 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
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2.5 Toelichting op de balans (vervolg) 

          2019  2018 

             

                          €           € 

PASSIVA 

 

2.5.3  Stichtingskapitaal 

   

Op 1 januari 1946 heeft de stichting een persoonlijke gift ontvangen van  

Koningin Wilhelmina van GBP 2.085 ad € 4,85, zijnde € 10.118. 

 

2.5.4  Bestemmingsreserve 

 

Saldo per 1 januari         74.983  - 

Mutatie volgens resultaatbestemming      -  74.983 

             

Saldo per 31 december       74.983  74.983 

              

 

De bestemmingsreserve zal worden gebruikt voor een  

bijdrage aan een permanente herdenkingsmonument voor de  

marine slachtoffers voor de tweede wereldoorlog. 

 

2.5.5  Instandhoudingsreserve 

Saldo per 1 januari         8.394.020  9.033.252 

Mutatie volgens resultaatbestemming      971.435  -639.232 

             

Saldo per 31 december       9.365.455  8.394.020 

              

 

De instandhoudingsreserve is bedoeld voor de instandhouding van de  

activiteiten van de stichting. Uit het rendement uit deze reserve worden  

de activiteiten gefinancierd. 

 

2.5.6  Langlopende schulden 

 

Saldo per 1 januari         100.000  150.000 

Betaald in boekjaar         -50.000  -50.000 

             

Saldo per 31 december       50.000  100.000 

Waarvan kortlopend deel       -50.000  -50.000 

             

          -  50.000 
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2.5 Toelichting op de balans (vervolg) 

 

2.5.7   Kortlopende schulden en overlopende passiva 

           31-12-2019  31-12-2018 

             

                          €           € 

 

Subsidieverplichting       113.316  70.575 

Nog te betalen beheervergoeding       15.484  20.822 

Accountantskosten        10.633  8.712 

Overige nog te betalen kosten       2.458  - 

             

          131.312  100.109 

              

 

2.5.8  Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

 

Voorwaardelijke projectverplichting 

Door de stichting is een projecttoekenning gedaan van € 10.000 onder voorwaarde dat er medefinanciers 

worden gevonden voor het gehele project. Aan de voorwaarden is door de projectpartner nog niet 

voldaan, waardoor sprake is van een voorwaardelijke projectverplichting. 

 

2.5.9  Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Covid-19 virus 

De gevolgen van het Covid-19 virus betreft een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie 

geeft over de feitelijke toestand op balansdatum. Op dit moment is een inschatting van de financiële 

gevolgen als gevolg van deze gebeurtenis na balansdatum voor Stichting Karel Doorman Fonds niet 

mogelijk. 
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2.6  Toelichting op de baten en lasten 

         Realisatie    Begroting   Realisatie 

            2019       2019       2018 

             

                €           €           € 

 

2.6.1  Baten van andere organisaties-zonder-winststreven 

 

Giften        -  -  74.983 

 

2.6.2  Overige baten 

 

Overige baten       -  -  48.456 

 

2.6.3  Projectbestedingen 

 

Verstrekte subsidies incidentele steun    353.687  188.440  214.932 

Terugontvangen steun     -5.000  -  - 

Verstrekte subsidies maandelijkse toelagen   13.650  14.700  14.700 

              

        362.337  203.140  229.632 

             

 

2.6.4  Algemene kosten 

 

Vergoeding secretaris      11.700  10.800  11.700 

Accountantskosten       10.633  7.500  8.712 

Reiskosten       4.796  5.000  4.646 

Kantoorkosten       13.498  5.000  13.812 

Overige  algemene kosten     1.850  2.850  1.377 

              

        42.477  31.150  40.247 

             

 

2.6.5 Financiële baten en lasten 

 

Dividend       82.600  100.000  93.598 

(On)gerealiseerd koersresultaat     1.328.239  -  -428.097 

Beheerkosten       -70.537  -85.000  -82.871 

Schadevergoeding       36.004  -  - 

Rentekosten       -2.167  -453  -452 

Interest baten       2.110  4.000  13 

              

        1.376.249  18.547  -417.809 
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2.7  Ondertekening 

 

Vastgesteld en goedgekeurd te Den Haag op _____ april 2020. 

 

 

 

      

J.G.A. Brandt   

Voorzitter   

 

 

 

      

H. van de Beek  

Secretaris   

 

 

 

      

I.J.C. van Pamelen-Hollenberg 

Penningmeester   

 

 

 

      

K.W.F.M. Doorman 

Lid 

 

 

 

      

H.P. Dinkelberg 

Lid 

 

 

 

      

F.J. Marcus 

Lid 

 

 

 

      

E. Rijkes 

Lid 
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Stichting Karel Doorman Fonds 

van Braamhouckgeestkazerne 

Postbus 190, MPC 56C 

3940 AD  DOORN 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: het bestuur van Stichting Karel Doorman Fonds 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Karel Doorman Fonds gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit 

jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Karel Doorman Fonds per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in 

Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 kleine organisaties-zonder-winststreven. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2019 met een balanstotaal van € 9.592.447; 

2. de staat van baten en lasten over 2019 met een resultaat van € 971.435 (overschot); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Karel Doorman Fonds zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

 

 het bestuursverslag (pagina 4 tot en met 13); 

 de overige gegevens (begroting 2020 pagina 29); 

 bijlage 1 en 2 (pagina 30 tot en met 33). 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond die op grond van RJ-Richtlijn 

C1 kleine organisaties-zonder-winststreven vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis 

van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 kleine organisaties-zonder-winststreven. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 kleine organisaties-zonder-winststreven. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of 

de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met 

een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 

alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn 

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 

de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 1 april 2020. 

 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA 

 

 

 

Bijlagen.  



ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 van Stichting Karel Doorman Fonds 

 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Begroting 2020 

 

           Begroting   Realisatie   Begroting 

              2020       2019       2019 

             

                €           €           € 

BATEN 

 

Donaties en giften       15.000  -  - 

Overige baten       -  -  - 

             

Totaal baten       15.000  -  - 

             

 

LASTEN 

 

Projectbestedingen      205.340  362.337  203.140 

Algemene kosten       22.700  42.477  31.150 

             

Totaal lasten       228.040  404.814  234.290 

             

 

Saldo voor financiële baten en lasten    -213.040  -404.814  -234.290 

Financiële baten en lasten     36.000  1.376.249  18.547 

             

Saldo van baten en lasten     -177.040  971.435  -215.743 

             

 

In de begroting 2020 is geen rekening gehouden met de koersresultaten, waardoor de financiële baten 

en lasten erg kunnen fluctueren.  



 
 
 

Stichting Karel Doorman Fonds  

Doorn 

  1-4-2020 - 30 

BIJLAGE 1 

       

DOELSTELLING VAN DE STICHTING KAREL DOORMAN FONDS 

 

Steunfonds voor leden en gewezen leden van het personeel van de Koninklijke Marine alsmede 

voor degenen die direct financieel van hen afhankelijk zijn of waren. 

 

Opgericht bij acte van 12 oktober 1944, verleden voor de Heer Th. DE MEESTER Consul-Generaal der 

Nederlanden te Londen, en laatstelijk gewijzigd 12 november 2007 voor notaris mr. B.H. Dyserinck te ‘s-

Gravenhage. 

 

NAAM EN ZETEL 

 

De Stichting draagt de naam “Stichting Karel Doorman Fonds” en is gevestigd te ‘s-Gravenhage. 

 

Artikel 2  DOEL 

  

1. Het doel van de Stichting is het verlenen van financiële steun aan: 

 

a. leden en gewezen leden van het militair personeel van de Koninklijke marine, die als gevolg van het 

vervullen van hun taak in oorlogsomstandigheden, waaronder begrepen VN-operaties, bij een ramp of 

een ongeval slachtoffer van hun taakuitvoering zijn geworden; 

 

b. degenen, die direct van de onder a. genoemde personen of de door hen nagelaten geldelijke 

voorzieningen financieel afhankelijk zijn. 

 

2. Indien naar het oordeel van het bestuur de financiële middelen van de Stichting daartoe beschikbaar 

zijn, kan het bestuur in door hem te bepalen gevallen incidenteel steun verlenen aan: 

 

a. leden en gewezen leden van het militair personeel van de Koninklijke marine, die door bijzondere 

omstandigheden, met name ziekte of ongeval in financiële nood zijn komen te verkeren; 

 

b. degenen, die direct van de onder a. genoemde personen of de door hen nagelaten geldelijke 

voorzieningen financieel afhankelijk zijn; 

 

c. personen, die in financiële nood zijn komen te verkeren als gevolg van ziekte, ongeval of overlijden van 

een familielid ( een ex-echtgenoot daaronder begrepen), van wiens inkomsten of nagelaten geldelijke 

voorzieningen zij financieel afhankelijk zijn, mits dat eerder bedoeld familielid vrijwillig dienend lid van de 

Koninklijke marine is of geweest is; 

 

d. instellingen, die zich bezig houden met de individuele financiële zorg voor het actief dienend militair 

personeel van de Koninklijke marine; 

 

e. projecten of activiteiten, die in het belang zijn van de Koninklijke marine in het algemeen en/of die het 

actief dienend dan wel post-actief militair personeel van de Koninklijke marine ondersteunen en/of die 

een relatie hebben met veteranenzorg ten behoeve van eerder bedoeld personeel. 

 

3. Ter bevordering van de doelstelling kan het bestuur het beheer voeren over dan wel samenwerken met  

organisaties die op gelijksoortig terrein werkzaam zijn. 
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MIDDELEN 

 

1. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: 

a. bijdragen; 

b. opbrengst van vermogen; 

c. erfstellingen, legaten en schenkingen; 

d. alle andere baten. 

 

2. Erfstellingen kunnen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
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BIJLAGE 2 

 

Lijst van nevenfuncties van bestuursleden 

 

J.G.A. Brandt, Schout-bij-nacht b.d., Voorzitter. 

Nevenfuncties: 

- Lid kapittel Militaire Willems-Orde. Adviesorgaan MINDEF dapperheidsonderscheidingen. Plaats 

Den Haag. Sedert 2010. Onbezoldigd. 

- Lid Commissie Dapperheidsonderscheidingen. Adviesorgaan MINDEF 

dapperheidsonderscheidingen. Plaats Den Haag Sedert 2015. Onbezoldigd 

 

H. van de Beek, luitenant ter zee van de elektrotechnische dienst der eerste klasse b.d, Secretaris. 

Nevenfunctie: 

- Voorzitter van de Stichting Marine Sanatorium Fonds. Onbezoldigd 

- Voorzitter van de 320-vereniging. Onbezoldigd.  

- Medewerker Kabinets en Representatiezaken Gemeente Wageningen. Bezoldigd 

- Kaderlid Vakbond voor Burger en Militair defensie personeel. Onbezoldigd 

- Lid van bestuur Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine. Onbezoldigd 

 

mr. M. van Seventer, Commandeur van administratie (tit.) b.d., Penningmeester 

Beroep:  

- Rechter Rechtbank Rotterdam.  

Nevenfuncties:  

- Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Bezoldigd 

- Voorzitter College van Kerkrentmeesters Protestantse Kerk Rotterdam-noordrand. Onbezoldigd 

- Secretaris- Penningmeester Raad plaatselijke geldwerving Protestantse Kerk Nederland. 

Onbezoldigd 

- Secretaris Interkerkelijke Commissie voor de Geldwerving. Onbezoldigd 

- Lid commissie van beroep Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Bezoldigd 

- Lid Klachten en geschillencommissie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Bezoldigd 

 

I.J.C. van Pamelen-Hollenberg, Kapitein ter zee van de technische dienst b.d., Penningmeester 

Nevenfuncties:  

- Lid van de raad van toezicht Stichting Welzijn Ouderen te Spijkenisse. Onbezoldigd 

- Docent bij het Veterans Peace Initiative. Bezoldigd. 

 

drs. H.P. Dinkelberg,  Kapitein ter zee arts, lid, Vertegenwoordiger Commandant Zeestrijdkrachten  

Hoofdfunctie : 

- Hoofd  Geneeskundige & personele zorg, Koninklijke Marine 

 

ir. K.W.F.M. Doorman, lid 

Hoofdfunctie: 

- Manager Operations bij Wigo4it  
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F.J. Marcus Kapitein ter zee van administratie b.d. lid,  

Nevenfuncties: 

- Vice voorzitter parochiebestuur Sint Jan de Doper te Gouda 

- Vanaf juli Districtsvoorzitter AZ110 Lions NL tevens secretaris MD110 tevens bestuurslid Lions 

Hulpfonds 

- Lid bestuur Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 

- Voorzitter Stichting Militaire Lourdes Bedevaart 

- Voorzitter Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk Militairen 

- Penningmeester Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting 

- Vicepresident presidium Apostolat Militaire Internationale 

- Lid Raad van Toezicht Home Base Support  

- Adviseur Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten 

- Adviseur Vereniging Goudse Veteranen 

- Lid Comité van aanbeveling Zuid Hollands Verzetsmuseum 

- NL Trustee Chapel of Four Chaplains Award 

 

Mevrouw E. Rijkes, Sergeant van de logistieke dienst administratie, lid 

Hoofdfunctie: 

- Medewerker bureau Casemangement, Koninklijke Marine 

 

drs. H.J. van Everdingen, financieel adviseur 

Hoofdfuncties: 

- Partner Catalyst Advisors 

- Lid RvC Wereldhave NV 

- Directeur Berlage Asset Management 
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