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Voorwoord 

Voor u ligt 2020 in 14 pagina’s. Een jaar waarin het VST, ondanks COVID-19, 

bijna alle doelen heeft kunnen behalen. Het mag vanzelfsprekend zijn dat ik 

enorm trots ben op dat wat wij met z’n allen hebben bereikt in 3 jaar VST. 

3 jaar van ontzettend hard werken, doorzettingsvermogen en bovenal 

kameraadschap. Sponsoren, donateurs, stake holders en natuurlijk de 

vrijwilligers die zich in weer en wind inzetten om een vermist persoon thuis te 

brengen. Samen voorwaarts!  

Dit jaarverslag geeft een mooi beeld waar samen voorwaarts toe kan leiden. Een 

stevige stichting, klaar voor de toekomst maar altijd bereid om te leren. 

Met gepaste trots en vertrouwen in de toekomst sluiten we 2020 af. 

 

Dank! 

 

Dennis van der Kraats 

Voorzitter 
Stichting Veteranen Search Team 
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Verslag van het bestuur 

Ondanks de vele beperkingen wegens de pandemie kon de stichting met de 

nodige aanpassingen prima haar koers aanhouden. De verwachtte groei qua 

inzetten kwam uit en ondertussen kon het bestuur, samen met toegewijde 

sectiehoofden, doorgaan met bouwen aan een toekomstbestendig VST. Een 

proces dat in 2021 door zal gaan. 

Eind 2019 is de sectie structuur ingevoerd welke goed afbakent waar 

verantwoordelijkheden en taken liggen. Dit heeft het bestuur in 2020 veel lucht 

gegeven maar ook nieuwe inzichten. Deze inzichten nemen we mee naar 2021 

en zullen hier gedurende het jaar vorm aan geven. Bijvoorbeeld het inrichten van 

een secretariaat en het uitbesteden van de boekhouding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het VST is klaar voor de toekomst maar stilstand is achteruitgang en de lat mag 

altijd hoger. 

Blijven evalueren, verbeteren en innoveren. Dit is niet alleen een 

bestuursaangelegenheid maar tevens een taak voor alle vrijwilligers. 

Sinds Juli 2020 wordt het bestuur ondersteund door een Raad van Advies (RvA) 

die als doel heeft het beste uit het bestuur naar voren te halen. De RvA voelt 

zich enorm verbonden met de stichting en haar successen. 

Een belangrijk deel van de stichting is welzijn. Wanneer de vrijwilliger goed in 

zijn vel zit reflecteert zich dat terug tijdens inzet. In 2020 is gestart om het 

zorgprotocol uit te rollen. Met de installatie van een vertrouwenspersoon en 

klachtencommissie zodat eventuele klachten naar ieders tevredenheid kunnen 

worden opgelost. Wij hopen uiteraard dat beiden werkeloos blijven maar mocht 

het nodig zijn, zijn wij er van overtuigd dat wij hierin de juiste personen op de 

juiste plaats hebben.  
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In 2021 gaan we de laatste fase van het zorgprotocol uitrollen. Trauma Risico 

Management (TRiM) in combinatie met Nuldelijnsondersteuning (NOS). Daar 

waar TRiM perfect aansluit op een inzet dekt NOS de ondersteuning daarbuiten. 

Het NOS valt onder het Nederlands Veteranen Instituut (NLVI) wat betekent dat 

we met het NLVI nauw zullen samenwerken op dit gebied. 

 

Covid-19 

De covid-19 pandemie heeft grote schade toegebracht aan de wereld. De wereld 

ging grotendeels in lockdown, complete sectoren kwamen tot stilstand, 

ziekenhuizen liepen over en bijna iedereen kent wel iemand die, direct of 

indirect, aan de gevolgen is overleden. Op heel veel fronten heel veel leed. 

Ook het VST heeft veel hinder ervaren en ervaart die nog steeds. Echter rug 

recht, borst vooruit, kin omhoog en voorwaarts blijven gaan. We zitten met z’n 

allen in het zelfde schuitje.  

Met de juiste voorzorgsmaatregelen is nog steeds veel mogelijk binnen de door 

het RIVM gestelde richtlijnen. 

Er is geen enkele inzet geannuleerd wegens de pandemie. Met de juiste 

aanpassingen kon er een effectieve inzet plaats vinden. Het feit dat wij geen 

enkele covid-19 uitbraak hebben gehad bewijst dit. Neemt niet weg dat het VST 

de pandemie uiterst serieus neemt en de op dit moment opgelegde beperkingen 

zonder discussie opvolgt.  
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Vrijwilligers 

2020 zijn we gestart met 1351 vrijwilligers en afgesloten met 1689 vrijwilligers. 

Een mooie toename van ruim 300 vrijwilligers. Er is geen plafond gesteld aan het 

maximale aantal. Dit is ook niet nodig. Wanneer de situatie er om vraagt hebben 

we alle ogen nodig. 

Kameraadschap blijft de basis en iedere vrijwilliger wordt ingezet daar waar zijn 

of haar kracht ligt.  

In 2020 is het VST gegroeid met enkele specialistische teams. Met de huidige 

teams gaat het VST de toekomst in. Verdiepen in plaats van verder verbreden. 

Daar waar kansen voor een extra specialisme zich aanbieden zullen we die 

uiteraard grijpen maar voor de komende 2 jaar ligt de focus op verdieping 

waarbij in 2021 met name de vrijwilliger de aandacht verdient. Vergroten van de 

individuele kennis, en een betere persoonlijke uitrusting. 

 

 

 

Coördinatie team

Zoek team

Drone team

ROV team

Biker team

EHBO team

Facilitair team

Adv tracker team

Bunker team

GEO team
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Materiaal 

Goed materiaal is minstens zo belangrijk als een gemotiveerde vrijwilliger. Het 

VST werkt alleen met eigen materiaal zodat continuïteit ten allen tijde 

gewaarborgd blijft. 

Samen met de spec. teams heeft het VST flink uitgebreid op gebied van 

materiaal. Begin van het jaar mochten we de 1ste drone in ontvangst nemen 

welke later aangevuld werd met een 2de. In Maart werd de Mobiele 

Commandopost (MCP) geleverd waarmee we te velde in alle rust een zoekactie 

kunnen coördineren zonder invloed van het weer. 

Op 1 april dachten velen dat het VST een grap maakte maar gelukkig was het 

(deze keer) niet het geval. Op deze dag ontvingen we de sleutels van een nieuw 

coördinatie voertuig.  

Met een compleet uitgerust bikerteam en onderwaterdroneteam (ROV) zijn de 

huidige spec. teams gevormd.  

Op gebied van verlichting tijdens inzet hebben we het aantal zaklampen 

verdubbeld. 

Op gebied van software hebben we een inzetregistratiesysteem en 

alarmeringsysteem in gebruik genomen zodat we de vrijwilligers een stuk 

efficiënter kunnen alarmeren en registreren bij inzet. 

Voor 2021 ligt er een wens voor uitbreiding van de nachtzichtmiddelen welke 

aansluit bij de focus op de vrijwilliger. 
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Inzet 

In 2020 is het VST 74x gebeld waarbij het 44x tot een inzet kwam. Bij 30x 

volstond telefonisch advies of werd de vermiste aangetroffen voordat het VST op 

locatie was. 

Tijdens de 44 inzetten is gebruik gemaakt van 2206 gedreven vrijwilligers die 

gezamenlijk 12.463,5 inzeturen hebben gemaakt. 

Over zoekacties inhoudelijk of de resultaten van de zoekacties doet de stichting 

geen uitspraken. De communicatie over vermissingen uit het verleden of heden 

ligt volledig bij de politie. Met deze stelling borgen wij de privacy van direct 

betrokkenen en laten wij de regie volledig bij de politie. 

Een zoekactie uitgevoerd door het VST is ten allen tijde gecoördineerd door de 

politie. Het VST onderhoud geen contacten met familie of vrienden van de 

vermiste en spreekt niet met media over een vermissing. 

Om achterblijvers toch van advies te kunnen voorzien heeft het VST op haar 

eigen website een vermist pagina geplaatst waarop een aantal belangrijke tips 

staan voor wanneer een geliefde wordt vermist. 

https://veteranensearchteam.nl/vermist/ 

De samenwerking met de politie was in 2020 meer dan uitstekend te noemen. 

Het groeien van de naamsbekendheid draagt hier aan bij maar zeer zeker ook de 

structuur en werkwijze binnen het VST geeft blijkbaar vertrouwen bij de politie.  

Het is vanzelfsprekend dat het VST de samenwerking met de politie koestert en 

wij ervaren dat dit wederzijds is. Regelmatige bijeenkomsten en gezamenlijke 

trainingen onderschrijven dit gevoel.  

 

https://veteranensearchteam.nl/vermist/
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Activiteiten 

Buiten de (onplanbare) inzetten stonden er een groot aantal andere activiteiten 

gepland voor 2020. Helaas heeft de covid-19 pandemie er voor gezorgd dat de 

meeste activiteiten geen doorgang konden vinden. Op gebied van Opleiding & 

Training is de volledige planning geschrapt en daar waar mogelijk op later 

moment opnieuw ingepland met een aangepast aantal deelnemers en 

programma. Zo hebben toch nog ruim 180 vrijwilligers de basistraining kunnen 

voltooien en hebben de spec teams kleinschalig de opleidingscyclus kunnen 

afronden. Daar waar de situatie het verantwoord toelaat vonden trainingen 

doorgang, eventueel in aangepaste vorm. 

De externe evenementen, zoals Nederlandse Veteranendag en 

Wereldhavendagen, zijn allemaal geschrapt ten gevolge van de pandemie. Dit 

heeft een negatief effect gehad op de fondsenwervende activiteiten maar dankzij 

de steun van vele sponsoren en donateurs geen effect op de inzetbaarheid. 

Het VST voelt zich zeer vereert dat het aanwezig mocht zijn tijdens het bezoek 

van Hare Majesteit Koningin Maxima aan het Veteraneninstituut. Het VST mocht 

een static show verzorgen en Hare Majesteit een presentatie geven over de 

missie van het VST. 
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Donateurs, sponsoren en fondsen 

In 2020 is een start gemaakt met de werving van donateurs.  Dankzij donaties 

en sponsoring kan het VST de zoekacties ontplooien. Een donateur kan zelf 

kiezen welk bedrag hij/ zij maandelijks wilt doneren. Dit bedrag wordt tot 

wederopzegging automatisch maandelijks afgeschreven.  

Nieuwe donateurs ontvangen bij aanvang een presentje en worden middels 

kwartaal nieuwsbrieven op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen 

het VST. Daarnaast zullen we jaarlijks een open dag organiseren waarbij de 

donateurs welkom zijn om met eigen ogen te zien waar de stichting voor staat.  

Zonder de steun van de donateurs zijn wij nergens. Grote dank naar de 

donateurs die we al hebben mogen verwelkomen en we hopen dat er nog velen 

mogen volgen! 

Ook het bedrijfsleven is een belangrijk element in het draaiende houden van de 

stichting. We zijn natuurlijk enorm dankbaar voor de steun die we van hen 

mogen ontvangen, direct of indirect.  

Directe steun in de vorm van een donatie, al dan niet in natura, maar zeker ook 

belangrijk om te benoemen is de indirecte sponsoring. Denk hierbij aan de 

werkgevers die de VST vrijwilliger een dag vrij geeft als er een inzet is. Dit blijft 

vaak (te) onderbelicht maar wordt zeer gewaardeerd en niet vergeten. 

In 2021 zullen we de VST businessclub meer in de spotlight plaatsen. De VST 

businessclub zijn bedrijven die het VST vanaf een bepaald bedrag sponsoren en 

voor dat bedrag ook een gepaste tegenprestatie mogen verwachten. Covid-19 

speelt hierin wel een rol maar zodra de richtlijnen van het RIVM het toelaten gaat 

hier iets heel moois uitkomen.  

Het afgelopen jaar hebben we vanuit diverse fondsen prachtige bijdrage mogen 

ontvangen om projecten te financieren. Denk hierbij aan het Vfonds die met een 

riante steun bijdraagt aan een marketingcampagne welke in 2021 gelanceerd 

gaat worden of een anoniem privaat fonds die de mogelijkheid bood om een 

keukenwagen aan te schaffen welke begin 2021 geleverd werd.  

Of het nu gaat om een donatie van € 5,- of € 50.000,- we zijn er zeer dankbaar 

voor. De grote donaties geven de mogelijkheid om grote aankopen te doen, de 

kleinere donaties bij elkaar maken het mogelijk om het allemaal te laten draaien.  

Wanneer wij een donatie ontvangen met daarbij een motivatie waarom men een 

donatie doet maakt dat ons soms zeer nederig en zijn we dankbaar dat we het 

mogen doen. 
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Erkenning en waardering 

Met de activiteiten van het VST mogen we aan de samenleving laten zien dat de 

veteraan ook na diensttijd nog steeds een grote meerwaarde kan hebben in de 

maatschappij. De vrijwilligers van het VST zijn een afspiegeling van de 

samenleving met een extra stukje kennis en kunde die zij nog steeds graag 

inzetten voor de medemens.  

Dat deze inzet gewaardeerd wordt blijkt iedere keer weer uit de reacties op social 

media en de directe omgeving van de vrijwilliger. Zij maken het echt mogelijk! 

We zijn dan ook enorm trots dat het VST, uit 15 genomineerden is uitgeroepen 

tot winnaar van de Witte Anjerprijs 2020. De overige 14 genomineerden hebben 

allen ruim hun sporen verdiend in de veteranenwereld. Het winnen van de Witte 

Anjer prijs is een 100% team effort waar alle vrijwilligers trots op mogen zijn. 

Onze vrijwilligers staan 24/7 paraat om de maatschappij te dienen tijdens 

zoekacties naar vermiste personen. Ze verdienen de erkenning en waardering, 

they make it happen! 
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Financieel jaaroverzicht 2020 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
(bedragen in euro’s) 

 
2020 

werkelijk 
 

2019 
werkelijk 

 
2018 

werkelijk 
Baten      
Inkomsten uit eigen fondsenwerving -  37.883  19.596 

Inkomsten uit donaties particulieren 4.129  34.045   5.076 

Sponsoring door bedrijven 6.269              -   4.320 

Donaties van fondsen 123.813  -  - 

Omzet webshop 19.918  -  - 

Totaal baten 154.129   71.928   28.992 
      

Lasten      

Besteed aan doelstellingen      

   Kosten inzet en trainingsdagen  36.702   21.670   22.003 

   Kosten materiaal  58.308     

   Inkoop Drone    12.500   

Werving baten      

   Kosten fondsenwerving  12.067     

   Kosten merchandise/webshop  10.709     

Beheer en administratie      

   Kosten beheer en administratie  10.615     5.108  6.901 

Totaal lasten 128.401   39.278  28.904 
      

RESULTAAT      
Verschil van baten en lasten 25.728  32.650  88 

Rentebaten en -lasten   -  -         - 

Verschil van baten en lasten 25.728  32.650  88 
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BALANS 
(bedragen in euro’s) 
 

 
2020 

31 december 
 

2019 
31 december 

 
2018 

31 december 
Activa      

Vaste activa materieel inzet 88.475      

Vaste activa vervoermiddelen 59.294     

Liquide middelen (per 31-12) 42.359   17.899  720 

Totaal activa 190.128   17.899  720 
      

Passiva      

Reserves en fondsen      

   Algemene reserve 12.500     

   Reserve vervoersmiddelen 56.200     

   Reserve inzetmaterieel 22.100     

Eigen vermogen 99.328  2.899  720 

Kortlopende schulden       

   Reservering betaling MCP 2020          15.000                  - 

Totaal passiva 190.128   17.899                720 
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Toekomst 

Soms vergeten we even dat het VST pas het 4de jaar in gaat. Begonnen met een 

inleg van € 469,- en een paar 2de hands skistokken in de kofferbak van een oude 

Volvo… 

Vanaf begin af aan een basis van kameraadschap en we doen het goed of we 

doen het niet. 

Die oude Volvo zal inmiddels gerecycled zijn tot een huishoudelijk apparaat en de 

2de hands stokken hebben plaats gemaakt voor een ruim assortiment materiaal 

waarmee de vrijwilligers goed uitgerust op pad kunnen. 

Voor de nabije toekomst gaat het VST grote stappen maken in het verder 

professionaliseren van de bestuurlijke processen. De ANBI status is belangrijk 

maar het CBF keurmerk lonkt. We hebben geen periode gepland waarin we het 

CBF keurmerk willen behalen maar iedere bestuurlijke stap zal genomen gaan 

worden in de geest van het CBF keurmerk.  

Op operationeel vlak is het van belang om te blijven evalueren, te trainen en te 

verbeteren. Dit komt alleen maar ten goede van de vrijwilliger en natuurlijk de 

vermiste. Uit evalueren komt ook de trainingsbehoefte. Het trainingsprogramma 

zal in de nabije toekomst flink gaan toenemen. Niet alleen met dagprogramma’s 

voor de vrijwilligers maar ook voor externe partijen. Ten behoeve van het terug 

vinden van de vermiste(n), maar ook aan de preventieve kant kunnen wij een 

meerwaarde leveren. 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Groeien is een proces. Een proces welke we doorlopen in een tempo die ons past. 

Dit betekent ook dat we soms even licht de rem aantikken. De trein rijdt en we 

bepalen zelf welke wissel we om zetten en welk station we aan doen. We doen 

het goed of we doen het niet! 

Met onze vrijwilligers en uw steun kijken wij met een gerust gevoel de toekomst 

in. 
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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.



05 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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