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Voorwoord

Dit jaar stond in het teken van de implementatie van de beoogde
intensivering van steunverlening. De eerste prioriteit van het fonds blijft het
verlenen van individuele steun aan (oud-) militairen van de Koninklijke
Marine en degenen die financieel van hen afhankelijk zijn. In de loop der
jaren zijn beperkende voorwaarden (oorlogs-/dienst-slachtoffer, ziekte,
ongeval) opgeheven. Indicatiestelling voor die steunaanvraag blijft
plaatsvinden door zorgverlenende instanties (o.a. Dienst Bedrijfs
Maatschappelijk Werk Defensie, De Basis en het Landelijk Zorgsysteem
Veteranen). Het contact met het Veteranenloket is geïntensiveerd om beter
zicht te krijgen op potentiële cliënten die buiten het bereik van
eerdergenoemde instanties zijn. Daarnaast wordt de ondersteuning
voortgezet van activiteiten ter erkenning van en herinnering aan de
inspanningen die marinemensen in operationele omstandigheden hebben
geleverd.

De intensivering richt zich in het bijzonder op preventie, zorg, welzijn en
wetenschappelijk onderzoek. Bij deze categorieën richt het fonds zich niet
alleen op marinepersoneel en kunnen ook defensiebrede projecten in
aanmerking komen. Verder in dit jaarverslag leest u meer over een aantal
van deze projecten. Om onze activiteiten meer bekendheid te geven is dit
jaar hard gewerkt om een nieuwe website van het fonds te ontwikkelen. 
Bij het lezen van dit verslag kunt u de website bekijken op:
www.kareldoormanfonds.nl 

We waren blij verrast dat het Fonds Marinemonument, dat zich heeft
geliquideerd, het saldo aan het Karel Doorman Fonds heeft geschonken. Wij
zijn hier zeer dankbaar voor, net als voor alle andere steun, financieel, door
inzet of door aanmoediging, die wij mochten ontvangen.

Jacques Brandt,
voorzitter
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1.  Doelstelling en uitgangspunt.

De primaire doelstelling van het Karel Doorman Fonds is financiële steun te
verlenen aan (oud-) militairen van de Koninklijke Marine die als gevolg van
het vervullen van hun taak in oorlogsomstandigheden (waaronder ook
begrepen vredesoperaties), of bij een ramp, of een ongeval slachtoffer van
hun taakuitvoering 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 die tot doel hebben te
voorkomen dat de doelgroep in financiële nood komt te verkeren worden
gesteund. Deze doelstellingen zijn in de volgende vijf categorieën ingedeeld: 
•    Steunverlening 
•    Herdenken 
•    Zorg
•    Welzijn
•    Onderzoek



4

JAARVERSLAG 2018

Onderwerp Aanvragen Bedragen

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Schuldsanering 8 12 4 4 28.488 25.492 20.274 4.500
Med.voorzieningen - - - - 1.550 - -
Vervoer 1 2 1 7.465 5.600 200 -
Verhuis en inrichting 3 - 6 8.280 - 8.533 -
Steun gezinssituatie 6 1 1 7 22.711 31.403 2.121 10.000
Diversen 7 7 7 10 27.364 23.363 12.055 28.031

Totaal 25 22 19 21 94.308 87.408 33.183 42.531

2.   Realisatie doelstellingen

a.   Steunverlening
Het Karel Doorman Fonds heeft gedurende het verslagjaar een bedrag van  
€ 14.700 aan periodieke maandelijkse steun uitgekeerd.
Daarnaast ontving de Stichting 21 aanvragen gericht op incidentele steun. 
14 aanvragen werden gehonoreerd.
Op grond van de goedgekeurde aanvragen werd voor individuele incidentele
steun een bedrag van € 42.531,- uitgekeerd. 

Incidentele aanvragen 2015 2016 2017 2018

Afgehandeld en gehonoreerd 25 22 19  14
Afgewezen - 1 - 6
Vooraankondiging - - - -
Doorverwezen - - - 1
In behandeling - - - -

Totaal 25 23 19 21

Op indicatie werden incidentele vakantie- en kerstgiften verstrekt voor een
totaal bedrag van € 46.940,-
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b.  Herdenken/erkennen 
Door het steunen van herdenkings- en herinneringsactiviteiten draagt het
Fonds bij aan verwerken van oorlogsleed van (oud-) marinemensen en hun
relaties. In 2018 werden oa. bijdrages verleend aan:
     a. De organisatie van de jaarlijkse herdenking van de Slag in de Javazee

in de Kloosterkerk.
     b. Bijeenkomsten van oorlogsveteranen uit WO 2.
     c. De uitreiking van de jaarlijkse “Hakkenberg” Trofee aan de 

“Best Man” van de onderofficiersopleiding 2018/1 bij het mariniers-
opleidingscentrum van de Van Ghent kazerne in Rotterdam. 
De trofee bestaat onder meer uit een bronzen beeld en een boek.

     d. 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. Voor het eerst werd
deze prijs toegekend aan een vrouwelijke officier.

c.   Zorg
Om te voorkomen dat (oud-) marinemensen in een situatie komen waarbij
financiële steun nodig is, kan het fonds bijdragen aan projecten ter preventie
van zorgbehoevende situaties. Er werd een bijdrage verstrekt aan het
organiseren van een symposium over behandeling van PTSS.

JAARVERSLAG 2018

Herkomst aanvragen 2015 2016 2017 2018

Veteranen Instituut - - 1 -
De Basis 3 3 7 2
DC BMW Noord West 6 4 - 3
DC BMW West 3 - - -
DC BMW CARIB 4 2 3 4
DC BMW Oost - - - 1
Sociaal Fonds COM 6 5 1 -
MSF - - - 1
Fonds 1815 - - 2 1
Overigen 3 8 5 9

Totaal 25 22 19 21
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d.  Welzijn
Hier vallen projecten onder die bedoeld zijn een hart onder de riem te
steken. Voorbeelden zijn: kerst- groet en pakketten en bijdragen aan
sportieve en culturele activiteiten voor invalide of zorgbehoevende
veteranen. Er werd een bijdrage gegeven aan de stichting “Onbekende
Helden”, een organisatie die zich vanuit het bedrijfsleven inzet voor
veteranen.

e.  Onderzoek
Het KDF kan wetenschappelijk onderzoek dat in het belang van (marine-)
veteranen wordt uitgevoerd ondersteunen. Lopende projecten zijn:
-    Universiteit van Utrecht: Veteranen-PTSS- Werkhonden Research Project.
-    Leids Universitair Medisch Centrum, Hoencamp c.s.: Onderzoek naar het

stoppen van acute bloedingsverwondingen opgelopen door geweldsinzet. 
-    Leids Universitair Medisch Centrum, Hoencamp c.s.: Battlefield Casualties

Studies. Hier is een bedrag van € 50.000 voor beschikbaar gesteld en
uitbetaald.

f.   Toezeggingen
Aangegane verplichtingen. Van de uitstaande toezeggingen werd € 55.000
uitgekeerd voor  het VP-WRP onderzoek en € 50.000 voor het onderzoek
naar bloedingsverwondingen. Een toezegging van € 150.000 werd gedaan
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.

Steunverlening 2015 2016 2017 2018

Individueel (P) €   16.800 €   15.400 €   14.700 €   14.700
Individueel (I) €   94.308 €   87.408 €   33.183 €   89.471
Herdenken - - €   59.887 €     5.296
Zorg - - €   15.000 €     8.522
Welzijn - - €   26.837 €   41.067
Onderzoek - - €   52.918 €   50.000
Overig €   74.308 € 127.003 €   51.160 -
Toezeggingen onderzoek € 205.000 €   20.575

Totaal € 185.416 € 229.811 € 458.685 € 229.631



7

3.   Overig financieel verslag

a.   Baten.
Baten werden verkregen uiteen gift door liquidatie van het Fonds
Marinemonument van € 74.983. Dit bedrag is als bestemmingsreserve
opgenomen in de balans. Dit fonds is bestemd voor het permanent maken
van de herdenkingsruimte voor de nabestaanden van de slachtoffers van de
slag in de Javazee. Daarnaast is als schadevergoeding opgebracht, de storting
van € 48.456,- van een reeds afgeschreven vermogenspost.

b.  Lasten.
Dit jaar werd een koersverlies geleden van € 428.097. Daartegenover staan
inkomsten uit dividenden van € 93.598, waardoor het verlies uit effecten
uitkwam op € 334.499. Een renteopbrengst van € 11,- deed het verlies
uitkomen op vermogen uitkomen op € 334.488 
Naast de bovengenoemde  € 229.631 aan doeluitgaven bedroegen de lasten
voor bedrijfsvoering € 123.568. Het overgrote deel hiervan, € 82.871 bestaat
uit kosten voor vermogensbeheer. Kantoorkosten  € 13.812 waren hoger dan
in voorgaande jaren door het vernieuwen van de website. Overige  kosten
weken niet wezenlijk af van die van 2017. Zowel de balans, als de staat van
baten en lasten en toelichting treft u aan achter dit jaarverslag. 

Voor een volledig inzicht in de cijfers wordt verwezen naar de Jaarrekening
2018, welke door de accountant op 21 juni 2019 is voorzien van een
goedkeurende verklaring.

4.   Bestuur

Het bestuur kwam in 2018 twee maal bijeen, op 1 juni te Den Haag, op 
30 november op het Veteraneninstituut te Doorn. De voorzitter woonde op 
7 november de vergadering van de Gezamenlijke Militaire Fondsen bij.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten, behoudens
de secretaris. De secretaris ontvangt een vergoeding voor zijn activiteiten als
administrateur.

JAARVERSLAG 2018
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Het bestuur streeft ernaar de doelstellingen van het fonds zo goed mogelijk
onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Organisaties die steun
ontvangen worden daarom verzocht naam en logo van het Karel Doorman
Fonds te vermelden. Dit jaar is een nieuwe website gemaakt die inmiddels in
de lucht is: www.kareldoormanfonds.nl 

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

5.   Bijzonderheden.

Op 27 februari werd herdacht dat 76 jaar geleden de Slag in de Javazee
plaats vond. Tijdens een bijeenkomst in de Kloosterkerk te Den Haag
herdachten overlevenden, nabestaanden en belangstellenden de gevallenen
en slachtoffers van de strijd ter zee in Nederlands Indie. 
Overlevenden legden een krans. 

Op 4 mei legden de voorzitter en bestuurslid Esmeralda Rijkers een krans
tijdens de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument “Voor hen die
vielen” in Den Helder. 

Op 15 augustus was de voorzitter aanwezig bij de Nationale Herdenking van
de capitulatie van Japan bij het Indisch Monument in Den Haag. 
Een bestuurslid legde in Den Helder een krans bij het monument “ Voor hen
die vielen” ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
de capitulatie van Japan en alle gevallenen in Zuidoost Azië 1945 – 1949.

Het bestuur betoonde haar medeleven bij het overlijden van drie
marineveteranen die in de Tweede Wereldoorlog vochten in Zuidoost Azië.
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Voorzitter en/of bestuursleden waren aanwezig bij:
4 april:                Het internationale congres van het Landelijk Zorgsysteem

Veteranen te Amsterdam. (KDF steun)
26 april:              De overdracht van het commando van het Koninklijk Tehuis

voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek.
15 mei:               De boekpresentatie ”In de schaduw van de Javazee” auteur

Theo Doorman in het Mariniersmuseum te Rotterdam (KDF
steun)

30 juni:               Lustrumvergadering Gastdocenten WO2, werkgroep Zuid-
oost Azië in Bronbeek De voorzitter ontving het eerste exem-
plaar van het jubileumboek. (KDF steun)

6 juli:                  De beëdiging van officieren op het Koninklijk Instituut van
de Marine bij. Hierbij werd het Karel Doormansabel 
uitgereikt aan LTZ(LD) 2 A. Thomeer.

24 september:    Presentatie in Academiegebouw Leiden van “The Operations
of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal”
door Corts Foundation

JAARVERSLAG 2018
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6.   Bijzondere onderwerpen met betrekking tot de jaarrekening

a.   Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het Karel Doorman Fonds heeft als voornaamste inkomstenbron het inkomen
uit effecten. De waarde daarvan bedraagt omstreeks 8 mln en wordt beheerd
door Wealth Management Partners te Amstelveen. Het Fonds heeft met de
vermogensbeheerder een beleggingsstatuut afgesproken, met als
belangrijkste afspraak dat ongeveer 70% wordt belegd in zakelijke waarden
en voor het overige in risicomijdende beleggingen. Daarnaast heeft het Fonds
een aantal jaren geleden  besloten om een bedrag van ongeveer 4
begrotingsjaren liquide te houden op een (spaar)rekening bij een bank. Dit
laatste ook om eventuele onzekerheden met betrekking tot de beleggingen
te kunnen ondervangen. 
Daarnaast ontvangt het incidenteel giften en legaten. Het doet niet aan
actieve fondsenwerving. Het is lid van de Gezamenlijke Militaire Fondsen,
waarbij het de haar toekomende giften beschikbaar stelt aan de overige
deelnemende militaire fondsen. Het vermogensbeleid is er op gericht een
gemiddeld rendement van 3% te behalen. Er wordt naar gestreefd dit
rendement, na aftrek van onkosten, volledig aan te wenden voor de realisatie
van haar doelstellingen.
Tot dit jaar had het Fonds geen verplichtingen van betekenis. Er is geen
personeel in dienst en geen eigen huisvesting. In dit verslagjaar is een aantal
verplichtingen op de balans opgenomen, als gevolg van langlopende
subsidietoezeggingen. De omvang van deze toezeggingen is, gelet op het
vermogen, gering te noemen, zo ook het daaraan verbonden risico. Omdat de
bestedingen van het Fonds vooral vraag gestuurd zijn, zijn de financiële
risico’s beperkt.

b.  Doelrealisatie
Het bestuur heeft in de loop van het verslagjaar een aantal beslissingen
genomen ten aanzien van de realisatie van de doelstellingen van het Fonds.
Traditioneel werd de focus gelegd op individuele steunverlening. Met alleen
die vorm van steunverlening – hoe belangrijk ook – kon de verhouding
inkomsten versus de uitgaven niet langer voldoende worden verantwoord.
Daarom heeft het bestuur gezocht naar beleidsintensiveringen en heeft die
voor een belangrijk deel gevonden in de steun aan wetenschappelijk
onderzoek op het terrein van voorkomen en verlichten van de gevolgen van
operationele inzet. Dit heeft dit jaar geleid tot ongeveer een verdubbeling
van de lasten verbonden aan de doelrealisatie. Een opmerking moet hierbij
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gemaakt worden dat die verdubbeling voor een groot deel wordt
veroorzaakt door toezeggingen, die pas in komende jaren tot uitkering
komen. 

c.   Financieel beleid.
Zoals eerder opgemerkt wordt de voornaamste inkomstenbron van het Fonds
gevormd door effectenbezit. De kosten van het beheer bedragen ongeveer 
€ 80.000, hetgeen neerkomt op ongeveer 1% van de waarde van het
effectenbezit.
Gelet op de omvang van het inkomen uit vermogen versus de begrote
uitgaven, heeft het bestuur besloten niet aan actieve fondsenwerving te
doen en evenzo afstand te doen van haar deel in de opbrengst van de
fondsenwerving van de Gezamenlijke Militaire Fondsen, waar het Karel
Doorman Fonds deel van uitmaakt.

JAARVERSLAG 2018
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Beoogd wordt om jaarlijks een begroting van ongeveer € 300.000 te
realiseren, waarvan de verhouding doelrealisatie/overige kosten ongeveer
2:1 is. Dat wil zeggen ongeveer € 200.000 aan doelrealisatie en ongeveer 
€ 100.000 aan kosten. Het bestuur is van oordeel dat die verhouding slechts
ten gunste van de doelrealisatie mag wijzigen.
In het huidige verslagjaar is het gelukt – mede door substantiële
toezeggingen – die doelstelling te realiseren.

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 Fonds zo goed
mogelijk onder de aandacht van doelgroepen te brengen. Daartoe heeft het
een aantal jaar geleden folders laten maken en die doen verspreiden onder
relevante diensten (bedrijfsmaatschappelijk werk, personeelsdiensten,
geestelijke verzorging). Om de naamsbekendheid van het Fonds verder te
vergroten wordt bij donaties aan projecten verzocht de naam van het Fonds
te vermelden. De geheel nieuwe website van het Fonds is in dit verslagjaar
“in de lucht”gegaan.

f.   Verwachtingen
Het bestuur verwacht voor het komend jaar geen grote afwijkingen ten
opzichte van de gang van zaken tot nu toe.
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ACTIVA 2018 € 2017 €

VASTE ACTIVA
financiële vaste activa 7.301.205 8.013.190

VLOTTENDE ACTIVA
vorderingen, overige vorderingen
en overlopende activa - 4.000
Liquide middelen 1.328.025 1.259.650

TOTAAL 8.629.230 9.276.840

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

Stichtingskapitaal 10.118 10.118
Bestemmingsreserve 74.983 -
Overige reserve 8.394.020 9.043.370

8.479.121 9.043.370
Kortlopende schulden en
overlopende passiva 100.109 133.470

TOTAAL 8.629.230 9.276.840

JAARVERSLAG 2018

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na voorstel saldostemming)



14

JAARVERSLAG 2018

Begroting
BATEN 2018 € 2018 € 2017 €

Baten van andere organisaties 
zonderwinststreven 74.983 7.000 -

Overige baten 48.456 - 90
123.439 7.000 90

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 229.632 266.860 458.686
Kosten beheer en administratie 123.568 115.250 112.553

Som der lasten 353.200 382.110 571.239

SALDO VOOR FINANCIËLE 
BATEN EN LASTEN ‑229.761 ‑375.110 ‑571.149
Financiële baten en lasten ‑334.488 53.020 420.526

SALDO VAN BATEN EN LASTEN ‑564.249 ‑322.090 ‑150.623

BESTEMMING SALDO VAN 
BATEN EN LASTEN
Bestemmingsreserve 74.983 -
Overige reserve ‑639.232 ‑150.623

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 
VESTIGINGSADRES EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER 
Stichting Karel Doorman Fonds is feitelijk en statutair gevestigd op 
Van der Burchlaan 31, 2509 LS te Den Haag en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 41149862.

ALGEMENE TOELICHTING 
DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN DE RECHTSPERSOON 
De stichting is opgericht bij akte van 12 oktober 1944 en geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 41149862. De stichting betreft een
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.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 
DE STANDAARDEN OP BASIS WAARVAN DE JAARREKENING IS
OPGESTELD 
Voor zover niet anders vermeld, zijn de onderscheiden posten tegen nominale
waarde opgenomen.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Alle bedragen zijn in euro’s tenzij
anders vermeld. De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn voor de
jaarverslaggeving (voor micro‑ en kleine rechtspersonen) C2 'Kleine
fondswervende instellingen'.

JAARVERSLAG 2018
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GRONDSLAGEN 

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.

VORDERINGEN 
De overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één
jaar en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zonodig verminderd met een
voorziening voor oninbare vorderingen.

LIQUIDE MIDDELEN 
De liquide middelen staan tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking van de
stichting.

LANGLOPENDE SCHULDEN 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, deze is vaak gelijk aan de nominale waarde van de
schuld.

KORTLOPENDE SCHULDEN 
De kortlopende schulden zijn verplichtingen met een looptijd in principe korter dan
één jaar en zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, tenzij anders is
aangegeven.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 
In de jaarrekening zijn de ontvangsten en uitgaven toegerekend aan de periode
waarop deze betrekking hebben.

VERSTREKTE SUBSIDIES
Van een subsidieverplichting (respectievelijk een verplichting tot het dóen yan  en
gift) is sprake nadat het bestuur een besluit terzake heeft genomen en dit
schritftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de ontvanger van de subsidie, zodanig dat
een in 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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2.4  TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA
                                                                                          2018                    2017
                                                                                               €                          €
1  FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Beleggingsfondsen                                                    7.301.205            8.013.190

De effecten zijn gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende beurswaarde,
dan wel tegen de “net asset value per share” bij beleggingsfondsen. Uit de waar-
dering van de effecten resulteert een koersresultaat van € -428.097,- 
(2017: positief koersresultaat van € 309.325,-).

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN
                                                                                          2018                    2017
                                                                                               €                          €
2  OVERIGE VORDERINGEN 
EN OVERLOPENDE ACTIVA
Te vorderen overige rente                                                        -                   4.000

3  LIQUIDE MIDDELEN
ABN AMRO Effectenrekening                                           2.322                   2.364
ABN AMRO Internetplus spaarrekening                           3.446                   3.444
Binck Bank                                                                    130.028               234.593
ING Bank                                                                        36.912                 17.789
Rabobank VerenigingsPakket                                      400.220                      374
Rabo VermogenSparen                                                755.097            1.001.086

                                                                                  1.328.025            1.259.650
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4  STICHTINGSVERMOGEN

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

                                                 Stichtings-   Bestemmings-         Overige-        Overige
                                                           kapitaal              reserve           reserve           Totaal
                                                              €                     €                  €                €

Stand per 1 januari 2018                      10.118                         -       9.033.252     9.043.370
Mutatie uit resultaatverdeling                         -                74.983                      -          74.983
Uit resultaatbestemming                                -                         -         ‑639.232       ‑639.232
Stand per 31 december 2018               10.118               74.983       8.394.020     8.479.121

5  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.

6  BESTEMMINGSRESERVE
                                                                                             2018                   2017
                                                                                                   €                        €
Bestemmingsreserve                                                         74.983                         -

BESTEMMINGSRESERVE
De bestemmingsreserve zal worden gebruikt voor een bijdrage aan het
permanente herdenkingsmonument voor de marineslachtoffers van de tweede
wereldoorlog.

7  OVERIGE RESERVE

Stand per 1 januari                                                        9.033.252           9.183.875
Uit resultaatbestemming                                                 ‑639.232            ‑150.623
Stand per 31 december                                                8.394.020           9.033.252

8  LANGLOPENDE SCHULDEN
Overige schuld                                                                   50.000              100.000

JAARVERSLAG 2018
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LANGLOPENDE SCHULDEN

                                                Stand per         Kortlopende                Resterende
                                  31 december 2018          verplichting          looptijd > 1 jaar
                                                             €                           €                                €
Totaal                                          100.000                  50.000                        50.000

De toezegging van 50.000 euro heeft betrekking op een toegezegde subsidie aan
UMC (faculteit diergeneeskunde). Dit bedrag zal in 2020 worden uitgekeerd.

KORTLOPENDE SCHULDEN                           
                                                                                             2018                   2017
                                                                                                   €                        €
9  OVERIGE SCHULDEN EN 

OVERLOPENDE PASSIVA

Subsidieverplichting                                                           70.575              105.000
Nog te betalen beheervergoeding                                     20.822                20.000
Accountantskosten                                                              8.712                  8.470
                                                                                        100.109              133.470

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële
invloed zijn op de jaarrekening.
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
                                                                                                Begroting
                                                                                     2018          2018          2017
                                                                                          €                €               €
10  BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES 

ZONDER WINSTSTREVEN
Giften                                                                         74.983         7.000                 -

11  OVERIGE BATEN                                                          
Schadevergoeding                                                    48.456                 -              90

12  BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Verstrekte subsidies incidentele steun                    214.932     252.160     443.986
Verstrekte subsidies maandelijkse toelagen             14.700       14.700       14.700

                                                                                229.632     266.860     458.686

13  KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Algemene kosten                                                    123.568      115.250     112.553

ALGEMENE KOSTEN
Vergoeding beheer                                                    11.700       10.800       10.720
Vergoeding beleggingsbeheer                                  82.871       85.000       81.987
Accountantskosten                                                      8.712         7.500       10.125
Reiskosten                                                                  4.646         4.500         3.137
Overige                                                                        1.827         4.950         3.322
Kantoorkosten                                                           13.812         2.500         3.262

                                                                                123.568      115.250     112.553

14  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Opbrengst van vorderingen die tot de 
vaste activa behoren en van effecten                    ‑334.499       45.000     419.496
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten              11          8.020         1.030

                                                                              ‑334.488       53.020     420.526

JAARVERSLAG 2018
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Informatieverschaffing over opbrengsten van andere effecten en 
vorderingen, die tot de vaste activa behoren 

Als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten is over boekjaar 2018 een 
negatief (on)gerealiseerd koersresultaat behaald.

                                                                                                Begroting
                                                                                     2018          2018         2017
                                                                                          €                €               € 
OPBRENGST VAN EFFECTEN DIE TOT DE 
FINANCIËLE VASTE ACTIVA BEHOREN

(On)gerealiseerde koersresultaten                        ‑428.097                  -    309.325
Dividenden                                                                93.598        45.000    110.171
                                                                              ‑334.499        45.000    419.496

ANDERE RENTEBATEN EN 
SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN
Interest banken                                                                 11          8.020        1.030

Den Haag, 17 mei 2019
Stichting Karel Doorman Fonds

J.G.A. Brandt                              H. van de Beek                           M. van Seventer
Voorzitter                                     secretaris                                    penningmeester
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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 novem-
ber 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, waaron-
der begrepen VN-operaties, bij een ramp of een ongeval slachtoffer van hun taak-
uitvoering zijn geworden;

b. degenen, die direct van de onder a. genoemde personen of de door hen nage-
laten 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 inci-
denteel 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 nage-
laten geldelijke voorzieningen financieel afhankelijk zijn;

BIJLAGE 1
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c. personen, die in financiële nood zijn komen te verkeren als gevolg van ziekte,
ongeval of overlijden van een familielid ( een ex-echtgenoot daaronder begre-
pen), van wiens inkomsten of nagelaten geldelijke voorzieningen zij financieel af-
hankelijk zijn, mits dat eerder bedoeld familielid vrijwillig dienend lid van de
Koninklijke marine is of geweest is;

BIJLAGE 1

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 veteranen-
zorg 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.

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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Lijst van nevenfuncties van bestuursleden

J.G.A. Brandt, Schout-bij-nacht b.d., Voorzitter.
Nevenfuncties:
-     Lid kapittel Militaire Willems-Orde. Adviesorgaan MINDEF dapperheidsonder-

scheidingen. Plaats Den Haag. Sedert 2010. Onbezoldigd.
-     Lid Commissie Dapperheidsonderscheidingen. Adviesorgaan MINDEF dap-

perheidsonderscheidingen. 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: Ja
-     Voorzitter College van Kerkrentmeesters Protestantse Kerk Rotterdam-noord-

rand. Bezoldigd: Nee
-     Secretaris- Penningmeester Raad plaatselijke geldwerving Protestantse Kerk

Nederland. Bezoldigd: Nee
-     Secretaris Interkerkelijke Commissie voor de Geldwerving. Bezoldigd: Nee
-     Lid commissie van beroep Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Bezoldigd: Ja
-     Lid Klachten en geschillencommissie Stichting Ouderenhuisvesting Rotter-

dam. Bezoldigd: Ja
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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

drs. H.J. van Everdingen, lid
Hoofdfuncties:
-     Partner Catalyst Advisors
-     Lid RvC Wereldhave NV
-     Directeur Berlage Asset Management

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 Casemanagement, Koninklijke Marine
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KAREL DOORMAN FONDS

Frederikkazerne Gebouw 35 – J340
Postbus 90701   MPC 58 A

2509 LS ‘s-Gravenhage
Telefoon: 06 - 30091263

www.kareldoormanfonds.nl
email: secretariaat.kdf@mindef.nl  

Bankrekeningnr. NL29 INGB 0000481491
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te

’s-Gravenhage onder nummer 41149862
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