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Activiteitenverslag 2020 Stichting Vrienden van Velt Nederland   

 

Inleiding.  

Op 5 februari 2016 is de Stichting Vrienden van Velt Nederland (VVN) van start gegaan. Er is 

een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2017-2021.  

Het bestuur is op 5 maart 2020 conform de statuten voor vergadering bijeengekomen.  

 

Activiteiten. 

- We hebben de aanvraag ondersteund van het Ooijse Velt. Zij hebben een samentuin en 

hebben daarvoor een aanvraag gedaan voor de jaarlijkse NLdoet dag.  

Omdat het Ooijse Velt geen eigen KvK nummer heft, is conform de statuten het KvK 

nummer van de VViN gebruikt. Daarop is het geld gestort van NLDoet en dat is weer 

doorgestort naar Het Ooijse Velt. (Bedrag €350) 

 

Ook in 2021 zal het Ooijse Velt wederom een aanvraag gaan doen, gebruikmakend van 

de faciliteiten van VViN. (Bedrag €350). 

 

- Naast Het Ooijse Velt heeft een andere Velt afdeling, Voedselbos de Langhe Laere een 

aanvraag gedaan voor 2020. (Bedrag €350).  

 

- De Velt werkgroep Samentuin Gravenmoer is erg succesvol in het aanboren van 

fondsen. Zo hebben zij een toekenning (€10.000) ontvangen van het Pr. Bernard 

Buurtfonds en de lokale Rabobank (€10.000). Beide fondsaanvragen verlopen via VViN. 

 

- in 2020 twee keer een gift ontvangen van particulieren.  

 

- de bankkosten hebben een sterk stijgende trend: € 27.74 (4e kwartaal 2019) naar € 

38.05 (4e kwartaal 2020).  

 

- Het "eigen vermogen" is toegenomen van € 2448.09 naar € 2530.75. In 2020 hebben we 

geen bijdrage van de subsidies berekend, maar de giften hebben de kosten meer dan 

gecompenseerd. De inkomsten van Geef.nl zijn nog niet doorgestort tbv de campagne 

Pesticide vrij (komt nog) 

 

- Met de 5% bijdragen van de fondswervers kunnen we de kosten compenseren.  

Conclusie: steeds meer Velt afdeling weten VViN te vinden voor succesvolle 

fondsenwerving. Dat was een van de reden van oprichting van deze stichting VViN.  

 

Voor 2021 staat gepland dat de nieuwe directeur Stijn Overloop de positie van Jan 

Vannoppen (oud directeur) zal gaan overnemen.  
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