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Jaarverslag 2020 Stichting NU of NOOIT 

Voorwoord 

In dit jaarverslag 2020 wordt uitsluitend ingegaan op het inhoudelijke werk van de stichting. 

Wat betreft de financiële gang van zaken is de jaarrekening 2020 beschikbaar. 
Dit verslag is een goed moment om terug te blikken op een meer dan bijzonder jaar 2020 en biedt tevens 

de mogelijkheid een blik te werpen in het nieuwe jaar 2021.  

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

vrijwilligers en in de besteding van hun gelden. 
 

1. Verslag van het bestuur 

De Corona-pandemie beïnvloedde de gehele maatschappij in ernstige mate. Het project voor de vaardag 

zoals voorzien op 6 september 2020 kon dan ook geen doorgang vinden. Door tijdig de bakens te 
verzetten kwam de Stichting daar tamelijk ‘ongeschonden’ uit. Een aantal sponsoren gaf te kennen dat 

Stichting NU of NOOIT de toegezegde fondsen kon behouden, tot inzet in betere tijden voor een activiteit 

van de stichting. Een vaardag die de stichting plande t.b.v. de BNMO (75 jaar) werd geannuleerd. 
Gelet op de risico’s en de opgelegde beperkingen zijn evenmin kleinschaliger bijeenkomsten 

georganiseerd. 

 

In het verslagjaar 2020 kon het bestuur worden uitgebreid door de toetreding van Lkol der Infanterie bd 
Jan Lodewijk (Louis) Brosky. 

Ook is een aanzet gegeven tot verkrijging van de ANBI status, waarvan voorzien wordt dat deze procedure 

in het voorjaar van 2021 positief kan worden afgesloten. 
 

2.  Toekomstige activiteiten 

Het moge duidelijk zijn dat ook de stichting geheel in het ongewisse is wat in het jaar 2021 de 

mogelijkheden zullen zijn om activiteiten voor haar doelgroep te ontplooien. Vooralsnog is het afwachten 
hoe de Corona pandemie zich gaat ontwikkelen. Het bestuur houdt de vinger aan de pols.  

 

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 leveren ‘in 

natura’ (middels hun eigen tijd en expertise/ervaring) aan een beter welbevinden van de doelgroep.  

In 2020 is een nieuw bestuurslid aangetrokken.  
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 2020 was: 

Voorzitter : dhr. mr. H. Bokhoven 
Penningmeester: dhr. ing. G. Urselmann 

Secretaris : vacature 

Bestuurslid : dhr. JL. Brosky 
Bestuurslid : dhr. P. Smit (MA) 

Bestuurslid : dhr. drs. J. Verplanke 
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3.2  Raad van Toezicht 

De stichting heeft een Raad van Toezicht. 

De actuele samenstelling is vermeld op de website. 
De samenstelling per ultimo 2020 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 2020 was: 

Mevr. M. Fentener van Vlissingen, comtesse de Pourtalès 
Dhr.    H. van Midden, 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 activiteiten.  

 


