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Voorwoord 

 

Het jaar 2021 ligt achter ons. Ik schat in dat het voor velen van u anders is verlopen dan wellicht verwacht 

of gehoopt. De COVID-pandemie zal daarin een rol hebben gespeeld. De beperkingen op ons sociale en 

maatschappelijke leven drukten onmiskenbaar een stempel. Ons werk behoefde aanpassingen, onze plan-

nen bijstellingen. Het deed een beroep op onze solidariteit. 

 

Dat die solidariteit geen vanzelfsprekendheid is, bleek wel uit de vele debatten over nut en noodzaak van 

maatregelen, meer nog uit de heftige en vaak anonieme uitspraken, beschuldigingen en verwensingen 

aan het adres van politici, wetenschappers en journalisten. Zorgverleners werden zelfs bedreigd. Het leek 

er af ten toe op dat het collectieve wij ten onder ging aan het individuele ik, oprechte interesse ten onder 

aan een teveel aan meningen.   

 

Misschien leggen oud-militairen te zeer de nadruk op solidariteit, op het team, op maatjesgeest. Het  

begrip is militairen dan ook met de paplepel ingegoten. In oorlogen botsen landen vaak over ideeën. 

Matrozen, mariniers en soldaten strijden echter, als het er echt op aan komt, veel vaker voor hun maatjes 

waarmee ze op post staan, in de schuttersput staan of in de cockpit zitten. Niet uit keuze, maar uit nood-

zaak. Solidariteit is dan het grote goed. 

 

Juist daarom vinden wij het als bestuur van het Karel Doorman Fonds een voorrecht om ons in te mogen 

zetten voor (oud-) marinemensen en hun naasten als zij worden geconfronteerd met tegenslagen. Zo 

tonen we met elkaar voortdurende solidariteit. Ook als we van post zijn. Dat doen we door middel van 

directe steun, vaak in overleg met de bedrijfsmaatschappelijke diensten van Defensie. We stemmen hierbij 

onze inspanningen af met onze zusterfondsen, waarmee we een warm contact onderhouden.  

 

We steunen ook het maken en uitgeven van boeken, films en lespakketten, waarin de bijdragen van onder 

meer over (oud-) marinemensen wordt verteld. Een mooi voorbeeld daarvan is een stripboek dat in  

opdracht van de Stichting Hell Ships is gemaakt. Het verhaalt over die verschrikkelijke transporten over 

zee tijdens de Tweede Wereldoorlog. De boeken zijn bedoeld voor en worden gegeven aan middelbare 

scholen. Opdat de leerlingen kunnen leren van het verleden, zien wat vrijheid betekent, merken dat  

solidariteit het verschil maakt. 

 

Met financiële bijdragen aan onderzoek hopen we zorg voor veteranen een impuls te geven. Met eigen 

ogen konden we als bestuur zien wat de inzet van paarden betekent voor oud-militairen (en politieagenten 

en andere hulpverleners) met PTSS. De solidariteit tussen mens en dier stelt de eerste in staat weer te 

geloven in de solidariteit tussen mensen.  

 

Tenslotte wil ik u in deze niet-volledige lijst twee activiteiten niet onthouden. Wij dragen financieel bij aan 

het 75-jarig bestaan van de Oorlogsgravenstichting (OGS). Regelmatig brengt de OGS een videoclip uit 

onder het thema ‘lang zouden ze leven’. Het levert een indrukwekkend tableau op van jonge mensen, 

mannen en vrouwen, burgers en militairen, die door oorlog en strijd hun leven te vroeg afgebroken zagen 

worden. De serie is begonnen in 2021 en loopt door tot in 2022. Ik kan u de serie van harte aanbevelen. 

Tenslotte dragen wij bij aan de Invictus Games 2020. Men heeft de Games door Covid al twee jaar moeten 

uitstellen, maar het lijkt er nu toch echt op dat ze in 2022 zullen plaatsvinden. Veteranen met beperkingen, 

afkomstig uit vele landen, komen van 16 tot 23 april in het Haagse Zuiderpark bijeen en binden dan de 

sportieve strijd met elkaar aan. Zij dienen zo als voorbeeld voor hun voormalige wapenbroeders onder 

het motto ‘waar een wil is, is een weg!’ 
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Een vollediger overzicht van al onze inspanningen vindt u in dit jaarverslag. Wij zijn er ons als bestuur van 

bewust dat we de doelstelling niet kunnen nastreven en waarmaken en activiteiten niet kunnen ontplooien 

zonder de inzet, steun en waardering van velen. Dat besef inspireert en motiveert ons als bestuur nog 

meer. Daarvoor onze oprechte dank.  

 

Ben Bekkering 

Vice-admiraal b.d. 

Voorzitter 

 

  

Voorzitter Karel Doorman Fonds plaatst witte anjer in de gevel van Hotel de Wereld 
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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 

  

Familie zwaait uit. Foto Mediacentrum Defensie. 
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Realisatie doelstellingen 

 

a. Steunverlening 

Het KDF heeft gedurende het verslagjaar een bedrag van € 9.600 aan periodieke maandelijkse steun 

uitgekeerd. Daarnaast ontving de Stichting 16 aanvragen gericht op incidentele steun. 14 aanvragen 

werden gehonoreerd. 

 

Incidentele aanvragen 2018 2019 2020 2021 

Afgehandeld en gehonoreerd 14 21 12 14 

Afgewezen 6 8 2 1 

Vooraankondiging - - - 1 

Doorverwezen 1 2 - - 

In behandeling  - - 2 - 

Totaal 21 31 16 16 

 

Op grond van de goedgekeurde aanvragen werd voor individuele incidentele steun een bedrag van 

€ 54.840 uitgekeerd. Specificatie: 

 

Onderwerp Aanvragen Bedragen 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Schuldsanering  4 4 - 4 4.500 15.500 - 25.500 

Med.voorzieningen - 6 3 1 - 11.250 14.769 1.779 

Vervoer - 5 - - - 5.928 - - 

Verhuis en inrichting - 2 2 1 - 6.000 1.850 2.000 

Steun gezinssituatie 7 1 2 3 10.000 5.778 12.500 11.552 

Diversen 10 5 5 5 28.031 2.475 8.399 14.009 

Totaal 21 23 12 14 42.531 46.931 37.518 54.840 

 

 

  



 

 

 

Stichting Karel Doorman Fonds  

Doorn 

  24-02-2022 - 10 

 

Herkomst aanvragen 2018 2019 2020 2021 

Veteraneninstituut - 1 - - 

De Basis  2 9 5 3 

DC BMW Noord West 3 5 5 4 

DC BMW West - 4 1 1 

DC BMW CARIB 4 2 3 4 

DC BMW Oost 1 2 - - 

Sociaal Fonds COM - - - - 

MSF 1 - - - 

Fonds 1815 1 - - - 

Overige 9 8 2 2 

Totaal 21 31 16 14 

 

Op indicatie werden incidentele vakantie- en kerstgiften verstrekt voor een totaalbedrag van € 36.200.  

Commando centrale. Foto Koninklijke Marine 
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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 2021 werden o.a. bijdrages verleend aan: 

 

– Een kleine herdenking van de Slag in de Javazee in de Kloosterkerk, in verband met de COVID-19 

maatregelen; 

– Herdenkingen op 4 mei en op 15 augustus; 

– De realisatie van een stripboek over de Japanse zeetransporten van geallieerde krijgsgevangenen 

naar Japan, in de periode 1942-1945; 

– De realisatie van een documentaire over het “verdwenen vliegveld Valkenburg”; 

– De realisatie van twee banken op erebegraafplaats Kembang Kuning in Indonesië; 

– De aankoop van een schilderij over de Slag in de Javazee voor het marinemuseum. Dit schilderij wordt 

onthuld tijdens de 80 jarige herdenking van de Slag in 2022; 

– De uitreiking van de halfjaarlijkse “Hakkenberg” trofee aan de “best man” van de 

onderofficiersopleiding bij het mariniersopleidingscentrum van de Van Ghentkazerne in Rotterdam. 

– De traditionele uitreiking van de Karel Doorman sabel aan de kandidaat-officier die tijdens de 

opleiding op een breed gebied de beste geschiktheid tot officier toont. Deze uitreikingen zijn in 

verband met de COVID-19 maatregelen ieder met een jaar uitgesteld. 

  

Uitreiking Karel Doorman Sabel aan  

LTZ2 Bart Zijlstra 
Uitreiking Hakkenberg trofee aan 

KPLMARNALG Germaine 
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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. Het KDF steunt het daarom 

Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine. Over 2021 heeft het KDF de laatste bijdrage geleverd. Het 

project wordt overgedragen aan het Commando Zeestrijdkrachten. 

 

Een andere organisatie die het KDF in 2021 heeft gesteund is Onbekende Helden, een organisatie met 

wortels in het bedrijfsleven die veteranen helpt bij een toekomst buiten defensie. 

 

Tevens heeft het KDF bijgedragen aan kerstpakkettenacties van diverse veteranenorganisaties, 

veteranenontmoetingscentra en oorlogs- en dienstslachtofferorganisaties. Dit veelal als alternatief voor 

de traditionele kerstlunches, omdat die niet door konden gaan i.v.m. de COVID-19 crisis. 

 

d. Welzijn 

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

Voorbeelden zijn: kerstgroet en bijdragen aan sportieve en culturele activiteiten voor (zorgbehoevende) 

veteranen, zoals reünies.  

 

In dit kader valt ook de in 2021 gesteunde Echos Homes voor picknick tafels en een mobiele 

verkoopwagen. Echos Homes beheren ontmoetingsplekken voor militairen en veteranen.  

 

Tevens heeft het KDF besloten om vanaf 2021 het Veteranen Search Team voor drie jaar te steunen. 

 

In verband met de COVID-19 crisis zijn de Invictus Games Den Haag 2020 uitgesteld tot 2022. Het KDF 

heeft in voorgaande jaren € 100.000 uitgekeerd aan het organisatiecomité om veteranen, met name zij 

die het maatschappelijk zwaar hebben, te betrekken bij deze spelen. De voor 2020 toegezegde derde 

tranche van € 50.000 is ook uitgesteld tot 2022. 
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e. Onderzoek 

Het KDF draagt bij aan wetenschappelijk 

onderzoek dat in het belang van  

(marine-)veteranen wordt uitgevoerd. In 2021 

starte voor vier jaar het project: Horse Power 

van de Universiteit van Utrecht. Het is een 

onderzoek naar therapie met paarden voor 

militairen en overige hulpverleners met PTSS. 

Dit onderzoek is complementair aan het 

eerder gesteunde onderzoek van de Stichting 

Hephaistos. 

  

Voorzitter KDF ontvangt onderzoeksrapport Hephaistos 
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f. Toezeggingen 

In 2021 heeft het KDF een flink aantal toezeggingen gedaan: 

 

– In het kader van het thema Welzijn: 

o Drie jaar ondersteuning Veteranen Search team; 

o Eenmalige steun voor het kunstproject Helmen vol Verhalen, waarbij verhalen van jonge 

veteranen worden verwerkt in kunstobjecten. 

– In het kader van het thema Herdenken: 

o Twee jaar ondersteuning 75 jaar Oorlogsgravenstichting. Hierbij wordt wekelijks een film 

getoond van mensen die in oorlogsomstandigheden zijn omgekomen. 

– In het kader van het thema Onderzoek: 

o Vier jaar ondersteuning onderzoek Horse Power van de Universiteit van Utrecht; 

o Eenmalige steun voor het project LATER van de Leidse Universiteit. Het is een vervolg 

onderzoek naar de lange termijn effectiviteit van 3MDR therapie voor militairen en veteranen 

met PTSS; 

o Vier jaar ondersteuning voor het vervolgonderzoek naar de effectiviteit van hulphonden bij 

veteranen en hun gezinnen, VPWR-2.0. 

 

Overzicht realisatie 

 

Herkomst aanvragen 2018 2019 2020 2021 

Individueel (P) € 14.700 € 13.650 € 12.200 € 9.600 

Individueel (I) € 89.472 € 90.721 € 75.818 € 91.040 

Herdenken € 5.296 € 19.166 € 9.983 € 44.980 

Zorg € 8.522 € 24.254 € 25.205 € 49.503 

Welzijn € 41.067 € 131.136 € 13.432 € 45.646 

Onderzoek € 50.000 € 65.000 € 3.500 € 12.500 

Overig - € 23.410 € 50 € 2.605 

Toezeggingen € 20.575 - - € 431.500 

Totaal € 229.632 € 367.337 € 140.188 € 687.374 
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Overig financieel verslag 

 

a. Baten 

Dit jaar werd een koerswinst geboekt van € 1.337.192. Verder waren er opbrengsten uit dividenden van 

€ 88.253, waardoor de inkomsten uit effecten uitkwamen op € 1.425.445. 

De bijbehorende financiële lasten bedragen € 72.488. Het overgrote deel hiervan betreft kosten voor 

vermogensbeheer: € 69.261. Het overige betreft vooral rente vergoedingen voor een positief saldo. 

Baten werden er ook verkregen uit van een schadevergoeding van € 9.581 van een reeds afgeschreven 

vermogenspost. Verder mocht het KDF enkele giften ontvangen van particulieren. 

 

b. Lasten 

Naast de bovengenoemde € 687.374 aan doeluitgaven bedroegen de lasten voor bedrijfsvoering € 29.717. 

De hoogte van het bedrag wordt in 2021 vooral gekenmerkt door kosten voor de accountant en 

onkostenvergoedingen voor het bestuur. Verder zijn er kosten voor een boekhoudprogramma, beheer 

van de website en het digitaliseren van het 75-jarig archief.  

 

Voor een toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar de jaarrekening vanaf pagina 21.  

 

Bestuur 

 

Het bestuur kwam in 2021 

tweemaal bijeen; 25 juni in Den 

Helder en op 19 november in 

Wageningen. 

 

De voorzitter en 

penningmeester participeerden 

als vertegenwoordiger van het 

KDF in de twee vergaderingen 

van de Gezamenlijke Militaire 

Fondsen. 

 

Voorzitter KDF heeft, samen met 

de voorzitter van de 

Gezamenlijke Militaire Fondsen, 

in Utrecht een bijeenkomst 

bijgewoond over de 

schuldenproblematiek bij 

defensie. Defensie heeft een 

brief gestuurd naar alle medewerkers. Vermoedelijk heeft dat geleid tot een toename aan individuele 

hulpaanvragen in het kader van schuldsanering. 

 

Voorzitter KDF heeft kennismakingsbezoeken afgelegd aan de Inspecteur der Veteranen en de 

Commandant van de Zeestrijdkrachten. 

 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten. Alleen de secretaris ontvangt een  

vergoeding voor zijn activiteiten als administrateur. Helaas was het secretariaat op de van Braam  

Houckgeestkazerne te Doorn door de COVID-19 maatregelen beperkt bereikbaar. 

 

Bestuur Karel Doorman Fonds, KTZTA van den Heuvel ontbreekt op de foto 
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De digitalisering en sanering van het archief is in 2021 voortgezet. 

 

Ten aanzien van beleidsmatige zaken verwacht het bestuur voor komend jaar geen grote afwijkingen ten 

opzichte van de huidige gang van zaken.  

 

Bijzonderheden 

 

Op 27 februari zijn in de Kloosterkerk te Den Haag, de gevallenen en slachtoffers van de strijd ter zee in 

Nederlands-Indië herdacht. In verband met de COVID-19 maatregelen was het een kleine herdenking door 

de voorzitter van het KDF, de Commandant Zeestrijdkrachten en Vlootaalmoezenier Marcel Puts. 

 

Op 4 mei legde de voorzitter een krans tijdens de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument “Voor 

hen die vielen” in Den Helder.  

 

Op 15 augustus vond de jaarlijkse herdenking plaats van de capitulatie van Japan, waarmee voor het 

koninkrijk een einde kwam van de Tweede Wereldoorlog. De Nationale Herdenking is traditioneel bij het 

Indisch Monument in Den Haag. Door de COVID-19 crisis, was dit met een beperkt publiek, waardoor er 

niemand van het KDF aanwezig kon zijn. Wel is er namens het KDF een krans gelegd in Den Helder bij het 

monument “Voor hen die vielen”. 

 

  

Kleine ceremonie herdenking Slag in de Javazee in de Kloosterkerk te Den Haag 
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De Karel Doorman sabel is in 2020 toegekend aan Luitenant ter zee der tweede klasse Bart Zijlstra. De 

uitreiking heeft in verband met de COVID-19 situatie pas in 2021 plaatsgevonden. In 2021 is de Karel 

Doorman Sabel toegekend aan Eerste Luitenant der Mariniers Thomas Pronk. In verband met operationele 

omstandigheden heeft deze uitreiking nog niet plaatsgevonden.  

 

De Karel Doorman sabel wordt namens het KDF toegekend aan de officier-student die in de opleiding 

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

 

De uitreiking van de aan het KDF verbonden “Hakkenberg” trofee heeft wel plaatsgevonden. Dit gebeurt 

tweemaal per jaar aan de “best man” van de onderofficiersopleiding bij het mariniersopleidingscentrum 

van de Van Ghentkazerne in Rotterdam; 

 

 

 

  

Herdenking Slag in de Javazee op de erebegraafplaats Kembang Kuning 
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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 

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

onzekerheden met betrekking tot de beleggingen te kunnen ondervangen. In 2020 heeft het bestuur 

evenwel besloten om meer flexibel om te gaan met het profiel van de beleggingen. In 2021 leidde dat tot 

een offensief karakter, met een flinke koerswinst tot gevolg. 

 

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 

De primaire doelstelling van het KDF is de individuele steunverlening voor (oud-)marinemensen en hun 

familieleden. Aanvragen hiervoor komen binnen via bedrijfsmaatschappelijkwerk of het 

Veteraneninstituut. 

 

Het KDF streeft ernaar haar doelrealisatie te intensiveren. In tegenstelling tot 2020 is dat wel gelukt in 

2021. Enerzijds is er meer aan individuele steun aangevraagd, anderzijds heeft het KDF meer uitgegeven 

de overige aandachtsgebieden Herdenken, Zorg, Welzijn en Onderzoek. Grote uitgaven betreffen: 

 

– een schilderij over de Slag in de Javazee in het kader van Herdenken; 

– steun aan de veteranenorganisatie Onbekende Helden in het kader van Zorg; 

– steun aan Echos Homes en het Veteranen Search Team in het kader van Welzijn; 

– (meerjarige) toezeggingen in het kader van onderzoek en herdenking 75 jaar Oorlogsgravenstichting. 
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c. Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Er is een 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. 

 

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. Om de naamsbekendheid van het KDF verder te vergroten wordt bij donaties 

aan projecten verzocht de naam van het Karel Doorman Fonds te vermelden.  

 

Het bestuur werkt ook binnen haar netwerk om de naamsbekendheid van het KDF te vergroten. Immers 

de doelgroep moet in noodgevallen het KDF weten te vinden. Daartoe heeft het KDF recent een item in 

de Checkpoint geplaatst.  

Foto Mediacentrum Defensie 
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Naast de website www.kareldoormanfonds.nl heeft het KDF ook een Facebook pagina voor meer 

laagdrempelige communicatie. 

  

Foto Onderzeedienst 

http://kareldoormanfonds.nl/
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2. JAARREKENING 2021 
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA          31-12-2021  31-12-2020 

             

                                €                € 

Vaste activa 

 

Financiële vaste activa    2.5.1   9.975.077  8.681.042 

 

Vlottende activa 

               

Overige vorderingen en overlopende activa  2.5.2   -  745 

 

Liquide middelen      2.5.3   853.644  1.062.188 

 

 

 

 

             

Totaal activa         10.828.721  9.743.975 

             

 

 

PASSIVA          31-12-2021  31-12-2020 

             

                                €                € 

Passiva 

 

Stichtingskapitaal      2.5.4   10.118  10.118 

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

 

Reserves  

Bestemmingsreserve     2.5.5   74.983  74.983 

Instandhoudingsreserve    2.5.6   10.223.848  9.578.236 

             

          10.298.831  9.653.219 

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

 

Langlopende schulden    2.5.7   195.000  - 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva  2.5.8   324.772  80.638 

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

             

Totaal passiva         10.828.721  9.743.975 
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2.2  Staat van baten en lasten 

 

            Realisatie       Begroting        Realisatie 

                2021           2021           2020 

             

                    €              €              € 

BATEN 

 

Donaties en giften    2.6.1  165  -  175 

             

Totaal baten       165  -  175 

             

 

LASTEN 

 

Projectbestedingen   2.6.2   687.374  230.900  142.897 

Algemene kosten    2.6.3   29.717  32.200  30.273 

             

Totaal lasten       717.091  263.100  173.170 

             

 

Saldo voor financiële baten en lasten    -716.926  -236.100  -172.995 

Financiële baten en lasten  2.6.4   1.362.538  49.600  385.776 

             

Saldo van baten en lasten     645.612  -213.500  212.781 

             

 

 

2.3 Resultaatbestemming 

 

            Realisatie                Realisatie 

                2021                       2020 

             

                    €                             € 

 

Bestemmingsreserve      -    - 

Instandhoudingsreserve     645.612    212.781 

             

        645.612    212.781 
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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 Continuïteitsveronderstelling  

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit van de organisatie. 

 

2.4.3  Vergelijkende cijfers 

 

De cijfers over 2020 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid mogelijk te maken met het 

verslagjaar. 

 

2.4.4 Schattingen  

 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding zich 

verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen 

en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

desbetreffende jaarrekeningposten. 

 

Grondslagen van waardering 

 

2.4.5  Algemene grondslagen van waardering 

 

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

 

2.4.6  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. 

 

2.4.7  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. 
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2.4  Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg)  

 

2.4.8  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. 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 

 

2.4.9  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. 

 

2.4.10  Baten 

 

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

 

2.4.11  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. Verplichtingen met een 

opschortende voorwaarde ontstaan pas op het moment dat de opschortende voorwaarde is vervallen. 

 

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 

           31-12-2021  31-12-2020 

             

                          €           € 

VASTE ACTIVA 

 

2.5.1  Financiële vaste activa           

 

Beleggingsfondsen          9.975.077   8.681.042 

                   

 

De effecten zijn gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende  

beurswaarde. Uit de waardering van de effecten resulteert een koersresultaat  

van € 1.337.192 (2020 € 371.539). 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

2.5.2  Overige vorderingen en overlopende activa 

 

Nog te ontvangen rente        -  745 

              

 

2.5.3  Liquide middelen 

 

Binck Bank          122.640  58.419 

ING Bank           41.420  44.618 

Rabobank VerenigingsPakket        90.096  60.408 

Rabobank VermogensSparen        599.488  898.743 

              

           853.644  1.062.188 

              

 

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

               2021        2020 

             

                          €           € 

PASSIVA 

 

2.5.4  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. 

 

2.5.5  Bestemmingsreserve 

 

Saldo per 1 januari         74.983  74.983 

Mutatie volgens resultaatbestemming      -  - 

             

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. 

 

2.5.6  Instandhoudingsreserve 

Saldo per 1 januari         9.578.236  9.365.455 

Mutatie volgens resultaatbestemming      645.612  212.781 

             

Saldo per 31 december       10.223.848  9.578.236 

              

 

De instandhoudingsreserve is bedoeld voor de instandhouding van de  

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

de activiteiten gefinancierd. 

 

2.5.7  Langlopende schulden 

 

Saldo per 1 januari         50.000  50.000 

Nieuwe toezeggingen        460.000  - 

Betaald in boekjaar         -32.500  - 

             

Saldo per 31 december       477.500  50.000 

Waarvan kortlopend deel       -282.500  -50.000 

             

          195.000  - 
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2.5 Toelichting op de balans (vervolg) 

 

2.5.8   Kortlopende schulden en overlopende passiva 

           31-12-2021  31-12-2020 

             

                          €           € 

 

Subsidieverplichting       292.712  52.709 

Nog te betalen beheervergoeding       18.004  15.851 

Accountantskosten        10.019  10.285 

Overige nog te betalen kosten       4.037  1.793 

             

          324.772  80.638 

              

 

2.5.9  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. 
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2.6  Toelichting op de baten en lasten 

             Realisatie        Begroting        Realisatie 

                 2021            2021           2020 

             

                €           €           € 

 

2.6.1  Donaties en giften 

 

Giften        165  -  175 

             

 

2.6.2  Projectbestedingen 

 

Verstrekte subsidies incidentele steun    677.774  218.700  130.697 

Verstrekte subsidies maandelijkse toelagen   9.600  12.200  12.200 

              

        687.374  230.900  142.897 

             

 

2.6.3  Algemene kosten 

 

Vergoeding secretaris      10.800  10.800  10.800 

Accountantskosten       11.132  11.200  7.809 

Reiskosten       2.313  3.000  2.602 

Kantoorkosten       4.526  7.500  8.030 

Overige  algemene kosten     646  2.700  1.033 

              

        29.717  32.200  30.274 

             

 

2.6.4 Financiële baten en lasten 

 

Dividend       88.253  100.000  64.698 

(On)gerealiseerd koersresultaat     1.337.192  -  371.539 

Beheerkosten       -69.261  -65.000  -61.814 

Schadevergoeding       9.581  15.000  9.469 

Rentekosten       -3.227  1.400  -1.374 

Interest baten       -  1.000  3.258 

              

        1.362.538  49.600  385.776 
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2.7  Ondertekening 

 

Vastgesteld en goedgekeurd te Den Haag op     2022. 

 

 

 

      

B.W.J. Bekkering 

Voorzitter   

 

 

 

      

H. van de Beek  

Secretaris   

 

 

 

      

I.J.C. van Pamelen-Hollenberg 

Penningmeester   

 

 

 

      

H.B. van den Heuvel 

Lid 

 

 

 

      

L.H. Doorman 

Lid 

 

 

 

      

F.J. Marcus 

Lid 

 

 

 

      

E. Kaandorp-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 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 10.828.721; 

2. de staat van baten en lasten over 2021 met een resultaat van € 645.612 (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 

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 

 

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’ is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens. 
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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-winst-streven’. 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, 18 maart 2022. 

 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA 

 

 

 

Bijlage  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 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 2022 

 

           Begroting   Realisatie   Begroting 

              2022       2021       2021 

             

                €           €           € 

BATEN 

 

Donaties en giften       -  165  - 

             

Totaal baten       -  165  - 

             

 

LASTEN 

 

Projectbestedingen      224.100  687.374  230.900 

Algemene kosten       35.732  29.717  32.200 

             

Totaal lasten       259.832  717.091  263.100 

             

 

Saldo voor financiële baten en lasten    -259.832  -716.926  -263.100 

Financiële baten en lasten     25.100  1.362.538  49.600 

             

Saldo van baten en lasten     -234.732  645.612  -213.500 

             

 

In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met de koersresultaten, waardoor de financiële baten 

en lasten erg kunnen fluctueren.  
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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 akte 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. 

 

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. 
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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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BIJLAGE 2 

 

Lijst van nevenfuncties van bestuursleden 

 

B.W.J. Bekkering, Vice-admiraal b.d., Voorzitter. 

Nevenfuncties: 

– Directeur Bekkering advies. Bezoldigd. 

– Conferentieleider Top Defensie Vorming, Ministerie van Defensie. Bezoldigd. 

 

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

Nevenfuncties: 

– Voorzitter van de Stichting Marine Sanatorium Fonds. Onbezoldigd. 

– Voorzitter van de 320-vereniging. Onbezoldigd.  

– Medewerker Kabinets en Representatiezaken Gemeente Wageningen. Bezoldigd. 

– Vertegenwoordiger van het KDF binnen het bestuur van Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine. 

Onbezoldigd. 

 

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. 

− Penningmeester Osteoporosevereniging. Onbezoldigd. 

 

Drs. H.B. van den Heuvel, Kapitein ter zee tandarts, lid, Vertegenwoordiger Commandant 

Zeestrijdkrachten. 

Hoofdfunctie: 

− Hoofd Geneeskundige & personele zorg, Koninklijke Marine. 

 

Mr. L.H. Doorman, lid. 

Hoofdfunctie: 

− Mediajurist en –adviseur (zelfstandig). Bezoldigd. 

Nevenfunctie: 

− Bestuurslid Poppodium De Vorstin. Onbezoldigd. 

 

F.J. Marcus Kapitein ter zee van administratie b.d. lid. 

Nevenfuncties: 

– Vice voorzitter parochiebestuur Sint Jan de Doper te Gouda. Onbezoldigd. 

– Vicevoorzitter parochiebestuur Heilige Barnabas te Haastrecht. Onbezoldigd. 

– Vicevoorzitter parochiebestuur Sint Bartholomeus te Schoonhoven. Onbezoldigd 

– Bestuurslid District AZ110 Lions NL. Onbezoldigd. 

– Secretaris Stichting Lions Nederland Indonesië. Onbezoldigd. 

– Lid bestuur Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Onbezoldigd. 

– Voorzitter Stichting Vrienden van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Onbezoldigd. 

– Voorzitter Stichting Militaire Lourdes Bedevaart. Onbezoldigd. 

– Voorzitter Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk Militairen. Onbezoldigd. 

– Penningmeester Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting. Onbezoldigd. 

– Vicepresident presidium Apostolat Militaire International. Onbezoldigd. 

– Lid Raad van Toezicht ECHOS. Onbezoldigd. 

– Adviseur Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten. Onbezoldigd. 
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Mevrouw E. Kaandorp-Rijkes, Sergeant van de logistieke dienst administratie, lid. 

Hoofdfunctie: 

− Assistent P&O adviseur, Koninklijke marine 

 

Drs. H.J. van Everdingen, financieel adviseur. 

Hoofdfuncties: 

− Partner Catalyst Advisors. 

− Directeur Berlage Asset Management. 

− Lid RvC Koninklijke Nedschroef Holding. 

− Lid Raad van Toezicht Beleggingsfondsen Kempen Capital Management. 


