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Jaarverslag 2019 Stichting NU of NOOIT 

Voorwoord 

In dit jaarverslag 2019 wordt uitsluitend ingegaan op het inhoudelijke werk van de stichting. 

Wat betreft de financiële gang van zaken is zo gewenst de jaarrekening beschikbaar. 

Dit verslag is een goed moment om terug te blikken op de groei van de stichting in 2019 en biedt 

tevens de mogelijkheid om een blik te werpen in het nieuwe jaar 2020.  

Het geeft ook de fondsverschaffers een inzicht in de werkzaamheden van bestuur en de andere 

vrijwilligers en in de besteding van hun gelden. 

De Raad van Toezicht kon met drie personen op volle sterkte het jaar 2019 inluiden, maar 

bestuurlijk kostte het nog hoofdbrekens om ‘de lijntjes aan elkaar te knopen’. Maar dankzij de 

nodige inspanningen is het bestuur in 2019 flink versterkt.  

Gelukkig had door een incidenteel en bijzonder financieel project in 2018 de kaspositie per 1 jan. 

2019 een omvang verkregen die de lage bestuurlijke capaciteit in staat stelde zich minder met 

de werving van fondsen bezig te houden, maar zich meer kon richten op de organisatie en 

uitvoering van de Riviercruise 8 sept. 2019.  Overigens konden in de tweede helft van het jaar 

twee nieuwe bestuurders worden aangetrokken. Een bestuurder tevens webmaster moest node 

afscheid nemen. Dit was mede aanleiding om in het late najaar een nieuwe opzet van de website 

in gang te zetten met een meer aantrekkelijke uitvoering. De uitwerking van deze vernieuwde 

website ging helaas over de jaarwisseling heen. 

Voorzien was dat in 2019 en 2020 door vele organisaties een toenemend beroep zou worden 

gedaan op fondsen in het kader van de vele feestelijkheden rond het thema ‘75-jaar bevrijding’. 

Reden voor het bestuur om voor de cruise van 8 september een wat hogere eigen bijdrage van 

de bezoekers te vragen om daardoor het saldo ultimo 2019 wat steviger te doen zijn met het oog 

op de activiteit(en) in 2020.   

 

1. Verslag van het bestuur 

Vooralsnog kan in algemene zin de stichting gezien de financiële positie zich slechts richten op 

jaarlijks één activiteit voor de doelgroep. Maar die is dan meteen van een zodanige omvang dat 

vele personen hieraan kunnen deelnemen. De expertise ligt nu nog met name in de organisatie 

van de ontspannende ‘dag op het water’ waarbij de bezoekers volop de gelegenheid wordt 

geboden op een relaxte wijze anderen van hun ‘sores’ deelgenoot te maken. Aangezien de 

bezoekers merendeels letterlijk en figuurlijk in hetzelfde schuitje zitten is de onderkenning van 

de eigen situatie snel voorhanden. Het samen praten over traumatische ervaringen, hoe 

verschillend die ook mogen zijn, leidt tot het samen verwerken. Geen formeel therapeutische 

oefendag, maar een dag van ongedwongen met elkaar omgaan. En dat in de wetenschap dat er 

als stichting een ploeg mensen aan boord is die de meer of minder risicovolle inzet van de 

doelgroep voor de samenleving hoog waarderen en op deze wijze daaraan uiting geven. Mede 

ondersteunt door fondsen en andere ‘goede gevers’ die dit initiatief een warm hart toedragen. 

Een dag om trots op te zijn! Zie ook het verslag van die dag op de website. 

Aangezien het geheel stoelt op vrijwillige inzet van bestuur en andere betrokkenen is het met de 

telkens onzekere financiële basis niet mogelijk de lat te hoog te leggen wat betreft het aantal 

activiteiten per jaar. In 2018 kon naast het project op 2 september op basis van de opgedane 

positieve ervaring met de stichting een financieel aantrekkelijk verzoek worden ingewilligd met 

betrekkelijk geringe inspanning, waarmee de inzet voor verwerving fondsen in 2019 beperkt 

kon blijven. Ook in 2020 is dat het geval (een cruise op 21 juni met de in 2020 75-jarige BNMO). 

Maar daarbij is het financieel gewin zeer beperkt en gaat het vooral om het ‘etaleren’ van de 

stichting om daarmee bijv. een grotere naambekendheid te verkrijgen. Bovendien heeft de 

stichting sedert begin 2017 al een goede samenwerking met deze BNMO (Bond van Nederlandse 

Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers). 
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Het projectdoel 2019 is dus geheel behaald. 

Daarenboven is het bestuur aanzienlijk versterkt. De vruchten daarvan zullen met name in 2020 

geplukt kunnen worden door een betere verdeling van de ‘workload’.  

 

1.2  Activiteiten 

Zoals in het voorgaande vermeld is helaas door beperkte financiële middelen slechts één 

activiteit uitgevoerd en wel op 8 september. Ook hierbij ging het om een riviercruise waarbij 

tevens de havens van Rotterdam werden aangedaan in het kader van de Wereldhavendagen 

Rotterdam 2019.  Bij deze activiteit waren 360 bezoekers aanwezig en zorgden ruim 30 

vrijwilligers voor een goed verloop van de dag. 

Het blijkt telkens weer dat deze dag door de bezoekers hoog wordt gewaardeerd. Op een 

dergelijk aantal zijn er altijd onderdelen waarbij sommige bezoekers hun vraagtekens plaatsen. 

Reden voor het bestuur om hier telkens adequaat mee om te gaan, met name als lessen voor de 

toekomst. Zo mag bijv. het onderdeel herdenking breder worden ‘geëtaleerd’ om te voorkomen 

dat dit een aangelegenheid zou zijn die (onbedoeld) slechts van toepassing is voor een bepaalde 

sector van de doelgroep. Ook zal kritisch worden gekeken naar de muziekkeuzes hoewel het 

duidelijk mag zijn dat het een uitdaging is om tegemoet te kunnen komen aan de diverse 

smaken. Ook zal met de rederij besproken worden om voor rond 400 personen met name de 

logistiek van de lunch beter op te pakken.  

 

2.  Toekomstige activiteiten 

Zoals reeds is aangegeven onder punt 1 zal de stichting op 21 juni 2020 een bijzondere 

riviercruise organiseren voor en in ‘opdracht’ van de BNMO. Een cruise die financieel geheel 

‘zelfvoorzienend’ is. 

Deze cruise vindt dus plaats in het kader van het BNMO 75-jarig jubileum en tevens Bevrijding 

75-jaar. 

Die vaartocht zal dan ook plaats vinden met als route Arnhem-Nijmegen-Tiel-Wijk bij 

Duurstede-Arnhem. En tijdens de reis zal er o.m. aandacht worden besteed aan plekken ter 

herdenking aan de bevrijdingsactiviteiten in deze regio. Met deze activiteit worden uitsluitend 

leden van de BNMO bereikt. 

Op 6 september is weer een ‘algemene’ cruise gepland en voor die datum is van de rederij een 

optie verkregen om die dag voor de stichting te varen vanuit Zwijndrecht naar Rotterdam. Ook 

nu in het kader van de Wereldhavendagen die dat weekend plaats vinden. Hierbij overstijgt de 

doelgroep dus weer in groten getale niet slechts degenen die als fysieke of psychische 

slachtoffers lid zijn van de BNMO, maar is bovendien breder gericht. 

Die optie van 6 september kan werkelijkheid worden bij voldoende financiële dekking. 

 

3.  Organisatie 

Stichting NU of NOOIT is statutair gevestigd in Duiven.  

KvK   64 81 39 83 

RSIN  85 58 64 692 

ANBI in aanvrage 

Postadres: 

Waaigat 20, 1601 CP Enkhuizen 

www.nu-of-nooit.com 

info@nu-of-nooit.com 

 

3.1  Bestuur 

Het bestuur bestaat uit onbezolgde vrijwilligers die vanuit hun persoonlijke instelling een relatie 

hebben met de doelgroep. Zij willen uit respect en waardering voor deze doelgroep een bijdrage 

http://www.nu-of-nooit.com/
mailto:info@nu-of-nooit.com
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leveren ‘in natura’ (middels hun eigen tijd en expertise/ervaring) aan een beter welbevinden 

van de doelgroep.  

In 2019 zijn twee nieuwe bestuursleden aangetrokken. Gezien het nog jonge bestaan van de 

stichting en de opbouw van de organisatie is er nog geen rooster van aftreden. 

De stichting streeft er naar vrouwen op te nemen in met name het bestuur. 

De actuele samenstelling van het bestuur is vermeld op de website. 

De samenstelling per ultimo 2019 was: 

Voorzitter : dhr. mr. H. Bokhoven 

Penningmeester: dhr. ing. G. Urselmann 

Secretaris : vacature 

Bestuurslid : dhr. P. Smit (MA) 

Bestuurslid : dhr. drs. J. Verplanke 

3.2  Raad van Toezicht 

De stichting heeft een Raad van Toezicht. 

De actuele samenstelling is vermeld op de website. 

De samenstelling per ultimo 2019 was: 

Voorzitter : dhr. drs. J. Hillen 

Lid  : dhr. drs. F. Croon 

Lid  : dhr. A. van Ede, Ltgenmarns b.d. 

3.3 Comité van Aanbeveling 

Er is een CvA dat op gepaste wijze en bij gepaste gelegenheden de stichting in het daglicht zet en 

daarmee haar doelstelling promoot. 

De actuele samenstelling van het CvA is vermeld op de website. 

De samenstelling per ultimo 2019 was: 

Mevr. M. Fentener van Vlissingen, comtesse de Pourtalès 

Dhr.    Mr. J. Niederer, oud-burgemeester van Roosendaal 

Dhr.    Drs. R. van der Zwaag, burgemeester van Westkapelle (Veere) 

 

3.4 Personele inzet 

De stichting heeft geen werknemers in dienst en ‘draait’ uitsluitend op vrijwilligers die zo 

gewenst een vergoeding krijgen voor de noodzakelijke onkosten die zij moeten maken in de 

uitoefening van hun functie. Voor de noodzakelijke reiskosten mogen zijn € 0,25/km declareren. 

Het bestuur kan steunen op drie ‘jaarrond’ vrijwilligers en een wisselend aantal dat kan/moet 

worden ingezet tijdens de cruises.  

 


