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De SVK verwerft gelden door het vragen van subsidie, het werven van donateurs en bemiddeling bij 
verkoop van kunst; deze laatste items hebben nog geen invulling gekregen. 
 
De SVK bezit geen vermogen. 
 
Namen/functies bestuurders 
 
Mevrouw P.F.A.M. Kolman/Backbier  Voorzitter 
 
De heer Drs. J.F. Grootendorst   Secretaris 
 
De heer P. Overmeen    Penningmeester 
 
De heer S.G. Fridael    Bestuurslid belast met kunstzaken 



 
Mevrouw Drs. I. Severs-Both   Bestuurslid belast met PR/Marcom 
 
 
Beloningsbeleid 
 
Statuten, artikel 5, lid 6 
 

 
 
Uitgeoefende activiteiten 
 
Jaarverslag Stichting Veteranen Kunst (SVK) 2016 
 
Algemeen 
Op 12 november 2017 bestaat de SVK 10 jaar. Hieraan zal op passende wijze aandacht worden 
besteed. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2016 uit:  
Mevrouw P.F.A.M. Kolman-Backbier    voorzitter 
De heer J.F. Grootendorst     secretaris 
De heer P. Overmeen      penningmeester  
De heer S.G. Fridael      kunstzaken 
Mevrouw I. Severs-Both     pr/marcom  
 
De heer F.J.  Marcus (tot en met 25 juni 2016)   adviseur   
De heer L. de Vos (vanaf 25 juni 2016)    adviseur 
De heer F. Sommer      curator 
 
Comité van Aanbeveling 
Het comité van aanbeveling bestond in 2016 uit: 
Mevrouw A. Eijsink         Lid Tweede Kamer voor de PvdA 
De heer H. Scheffer        Voorzitter Veteranen Platform 
De heer  A. Mulder      Lid Tweede Kamer voor de VVD 
De heer J. de Vries        Oud Staatssecretaris van Defensie 
De heer M. Zonnevylle    Oud Voorzitter Koninklijke Bond van 

Oranje Verenigingen 
De heer A. Pechtold     Fractie voorzitter D66 in de Tweede  
    Kamer 
 
Het Comité van Aanbeveling en het bestuur van de SVK zijn eenmaal bij elkaar geweest, t.w. op 22 
november in de Tweede Kamer in Den Haag. 
 
Bestuurswisselingen 
De heer Marcus heeft in 2016 zijn functie als adviseur neergelegd en overgedragen aan de heer L. de 
Vos, de nieuwe directeur van het Veteraneninstituut. 
Aan de heer Marcus is wegens zijn verdiensten voor de SVK de eretitel “peetvader”  toegekend. 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur van de SVK vergaderde in 2016 acht keer en wel op 26 januari, 23 maart, 20 april, 18 
mei, 27 juli, 14 september, 1 november en 17 november. Deze vergaderingen vonden plaats op 
diverse locaties in Leiden, Woerden, Tiel en Eindhoven. 
 
Activiteiten 
Het afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 
 



TERUGKOMDAG NULDELIJNS VRIJWILLIGERS 
Op 30 januari heeft de SVK de terugkomdag in Havelte/Stroe met een presentatie/mini-expositie 
ondersteund. Aantal bezoekers: 500 
COMMANDO-OVERDRACHT REGIMENT BEVOORRADING EN TRANSPORT 
De SVK was op 25 februari met een mini-expositie aanwezig bij de commando-overdracht B&T. 
Aantal bezoekers: 500 
OVERHANDIGING GIFT WILLY ENGELMANN 
Op 30 maart heeft de scheidend regimentscommandant B&T, Willy Engelmann, zijn gift in het gebouw 
van de Historische Verzameling B&T overgedragen aan de SVK. 
BEVRIJDINGSDAG 
Op 5 mei heeft de SVK een presentatie/mini-expositie verzorgd tijdens de festiviteiten in Wageningen. 
Aantal bezoekers: 1500 
MUSEUM ‘T KRUYSENHUIS 
Van 14 mei tot en met 24 juli is er een expositie gehouden in museum “’t Kruysenhuis” in Oirschot ter 
gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het Garderegiment Prinses Irene onder de titel “Na de 
missie: De kunst van het verwerken”.  Aantal bezoekers: 250 
SCHRIJVERSAVOND ‘T KRUYSENHUIS 
Op woensdag 13 juli vond tijdens de expositie in ’t Kruysenhuis een zgn. schrijversavond plaats. 
Tegen het decor van de kunstwerken lazen een drietal veteranen-auteurs (waaronder schrijver en 
schilder Gerard  van der Lee) voor uit hun werk en gingen in gesprek met het gezelschap. Aanwezig ± 
70 pax. 
SVK-bestuurslid Stef Fridael heeft in de weken aansluitend aan de SVK-tentoonstelling zijn eigen 
werk geëxposeerd in ’t Kruysenhuis in Oirschot onder de titel: “1984”. 
LOKALE VETERANENDAG HUIZEN 
Op 3 juni heeft de SVK een gerichte tentoonstelling verzorgd tijdens de lokale veteranendag in 
Huizen. Aantal bezoekers: 150 
1e  BEDRIJFSVETERANENWEEK VANAD 
Het bedrijf VANAD te Nieuwerkerk ad IJssel hield van 20 t/m 24 juni een bedrijfsveteranenweek voor 
alle bij haar werkzame veteranen. In de centrale hal is een presentatie/mini-expositie van SVK 
geplaatst ter informatie.  
De expositie tijdens de Nederlandse Veteranendag op 25 juni, met de titel “Veteraan en Kunst” op het 
Malieveld in Den Haag was wederom zeer succesvol. Ook dit jaar had de SVK de beschikking over 
een dubbele tent, waarin meer dan 40 werken een plek hadden gekregen. Tevens hingen enkele 
SVK-werken in de stand van KTOMM Bronbeek. Bezoekers aan de NLVD: 90.000. 
VETERANENDAG KLU 
De SVK heeft op 7 september een op de Klu gerichte tentoonstelling verzorgd tijdens de 
Veteranendag Klu op de Vliegbasis Eindhoven. Aantal bezoekers: 1200. 
NATIONALE TAPTOE 
Op 30 september heeft de SVK een presentatie verzorgd tijdens de veteranendag van de Nationale 
Taptoe in Rotterdam. Aantal bezoekers: 1500 
VETERANENDAG KMAR 
Voor het eerst was de SVK met een presentatie/mini-expositie aanwezig op de veteranendag KMar op 
7 oktober in Apeldoorn. Onze aanwezigheid werd hogelijk gewaardeerd. Aantal bezoekers: 550 
VETERANENLEZING 
Tijdens de Veteranenlezing  op maandag 7 november werd het thema van de dag “Thuiskomen… en 
dan?” tijdens de opening geïllustreerd met het schilderij De Eenzame Ruiter van Henry Zonneveld. 
Aantal deelnemers: 150  
EINDEJAARSBIJEENKOMST VP 
Op verzoek van het VP wordt evenals vorig jaar tijdens de traditionele eindejaar bijeenkomst op 16 
december een kleine tentoonstelling ingericht. 
BRUIKLEEN KUNSTWERKEN 
Aan de IGK, PCDS, VI en VP zijn kunstwerken in bruikleen gegeven ter bredere verspreiding van het 
concept en de missie van de SVK. Deze werken worden periodiek gewisseld.                                                                                                   
Nog dit jaar zullen ook bij C-LAS en C-CDC schilderijen worden uitgezet. 
DIVERSEN 
Het bestuur van de SVK heeft tijdens diverse representatieve gelegenheden acte de présence 
gegeven. 
 
Administratieve aangelegenheden 
Vrijwilligers tekenen een “vrijwilligers overeenkomst” waarin hun rechten en plichten zijn vastgelegd.   



Er is een overeenkomst opgesteld die de (depot)opslag van kunstvoorwerpen en de verkoop van 
kunst regelt tussen de SVK en de kunstenaar. 
Indien kunstwerken in bruikleen worden gegeven wordt hiervoor een bruikleenverklaring opgesteld. 
 
Subsidie/schenkingen 
Het Vfonds heeft een subsidie toegekend voor de projecten in 2016. 
Drukkerij Decaprint heeft het nodige artwork ‘om niet’ of met korting vervaardigd/bewerkt. 
Het Veteraneninstituut heeft op diverse wijzen logistieke ondersteuning verleend.  
De SVK heeft bij zijn afscheid een schenking ontvangen van de scheidend regimentscommandant 
B&T, Willy Engelmann. 
De SVK heeft een donatie ontvangen van de opgeheven officiersvereniging van de Johannes Post 
kazerne. 
De SVK heeft €225 aan individuele donaties ontvangen.  
De SVK heeft een donatie ontvangen namens de partners in de Veteranen Shop. 
 
Publiciteit/publicaties 
De SVK is actief op Facebook. 
De stichting heeft een website: www.veteranenkunst.nl. 
Rond de tentoonstelling in “t Kruysenhuis in Oischot is uitgebreid aandacht besteed aan de SVK door 
Omroep Brabant, Mooi Oirschot en zijn artikelen geplaatst in de Vaandeldrager en op de website van 
’t Kruysenhuis. 
In de defensiebladen is aandacht besteed aan de kunstwerken in bruikleen aan PCDS. 
In oktober is een serie gestart op de FB-pagina en website van het VI waarin maandelijks een SVK-
kunstwerk wordt behandeld. 
Eind 2016 zullen artikelen en oproepen aan kunstenaars, vrijwilligers en donateurs geplaatst worden 
in de bladen van de politie en PVP. 
Door het jaar heen is een aantal malen redactioneel aandacht besteed aan de SVK door het 
veteranenblad CHECKPOINT.  
 
Veteranen Kunstenaars 
De SVK heeft op dit moment een bestand van 124 kunstenaars. 
In 2016 zijn 2 veteraankunstenaar overleden, te weten: de heren H. Slijkhuis en J. Douwes. 
Een aantal van hun werken blijft ter beschikking van de SVK en wij gedenken hen met respect. 
De SVK heeft een groot aantal werken uit de nalatenschap van veteraankunstenaar Giel Harren 
ontvangen. 
 
Depot 
De kunstwerken van de SVK liggen in het depot in het VOC de Treffer in Eindhoven. Door de aanwas 
van kunstwerken heeft de SVK gebrek aan opslagruimte. Tot 1 december is een tijdelijke opslag 
gevonden in VOC de Ouwe Stomp in Vught. Een tijdelijk alternatief is gevonden in palletopslag bij de 
KMS in Woensdrecht. Een permanente oplossing is dringend gewenst. 
 
              
Staat van baten en lasten over 2016  

     BATEN 
    

     Subsidie/donaties/leningen* 
 

4825 
  Verkopen 

 
0 

  Projecten 
 

5344 
  Kunst. Dag  

 
300 

  Diversen 
 

3042 
  

     Som der baten 
 

13511 
  

     
     LASTEN 

    
     

http://www.veteranenkunst.nl/


BESTUURSKOSTEN 
    Reiskosten 
 

2636 
  Overige bestuurskosten 

 
368 

  Verzekeringen 
 

349 
  Diversen 

 
224 

  
     PROJECTEN 

 
2133 

  
     OVERIGE 

    Kunst. Dag 
 

742 
  Curator 

 
1178 

  Diversen 
 

2000 
  

     Som der lasten 
 

9630 
  

     
     Resultaat 

 
3881 

   
* 

    Subsidies 
    Donaties 
    Vooruitbetaalde subsidie 2017 
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