
Toelichting financiële jaarrekening 2021 

Vereniging Verkeersslachtoffers 

Onze dankbaarheid is groot dat de vereniging ook in 2021 een tweetal donaties 

aanzienlijke donaties heeft ontvangen. Daarnaast ontvangt de Vereniging met enige 

regelmaat, giften van gevers die daarmee hun blijk van waardering tot uitdrukking 

brengen voor het werk van de Vereniging Verkeersslachtoffers.                                                                                   

De Vereniging hoopt door de beperkte menskracht binnen het bestuur en onze 

zoektocht naar bestuurs- en projectleiders, toch nieuwe projecten te definiëren, die 

kunnen bijdragen aan de doelstellingen van onze Verenigingswerk.  

Toelichting op posten met aanmerkelijke verschillen op voorgaande jaren: 

1. Voor het tweede jaar op rij heeft Interpolis Verzekeringen de Vereniging 

Verkeersslachtoffers een bedrag gedoneerd. De opbrengst wordt gevormd 

door het gebruik van de automodus. Automobilisten die rijden met de 

automodus app, rijden zonder telefoongebruik in de auto. Daarnaast heeft 

onze Vereniging een aanzienlijke donatie ontvangen van stichting ShanaSafe. 

2. De kosten Herdenking 2021 zijn marginaal geweest, het fysiek bijeenkomen is 

door het VVS bestuur drie weken voorafgaand aan de Herdenking afgeblazen. 

Er ontwikkelde zich een te grote dreiging van corona besmettingen, hetgeen 

het bestuur na rijp beraad heeft doen besluiten, opnieuw af te zien van een 

fysieke bijeenkomst. Wel heeft de VVS de (studenten) muzikanten een kleine 

vergoeding gegeven, v.w.b. het voorwerk van de bijeenkomst. 

3. Zo zijn ook in 2021 de reiskosten voor het bijwonen van de 

bestuursvergaderingen opnieuw  beperkter dan gebruikelijk. De maandelijkse 

vergaderingen en overige externe gesprekken hebben met name online 

plaatsgevonden.  

4. De VVS is een erkend goed doel, we hebben bij de Belastingdienst de 

zogenaamde ANBI status, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Daarmee zijn giften aan de VVS fiscaal aftrekbaar. Ook zijn we aangemeld bij 

de Stichting GeefGratis, en daaruit ontvangen wij regelmatig donaties, soms 

zelfs van anonieme gevers.  

5. Eind 2021 hadden wij 198 leden. We hebben van 86 leden een betaling 

ontvangen, waarbij we kunnen aantekenen dat een aantal toegewijde leden 

een beduidend hoger bedrag dan de reguliere contributie van 18 euro heeft 

betaald. Dit betekent, nog altijd dat zelfs na het versturen van een 

betalingsreminder VVS ook in 2021 van meer dan de helft van de leden geen 

contributiebetaling heeft mogen ontvangen. 
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