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Koninklijke PIT Pro Rege
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1 Voorwoord
Het jaar 2021 is te kenschetsen als een dynamisch jaar vol met initiatieven tot veranderingen. Corona
dwong, evenals in 2020, wel tot veel meer werken vanuit huis, maar met wekelijkse bijeenkomsten van de
medewerkers op het kantoor was continuïteit gewaarborgd. Continuïteit om onze doelstelling – het bevorderen van het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront – waar te blijven maken.
In de laatste maand van 2020 trad onze nieuwe directeur, Ingrid Boots aan. Zij staat voor 1 fte. Lisette van
Gemert werkte geheel 2021 en staat voor 0,55 fte. Per 1 maart namen wij na 15 jaar afscheid van Jos
Brouwer. De gemiddelde bezetting van het bureau gedurende het jaar was derhalve 1,9 fte. Naast deze
vaste medewerkers mogen wij ons gelukkig prijzen met enige vrijwilligers. Zonder hen zou de workload te
groot zijn, zeker in het licht van de vele ontplooide initiatieven.
In financiële zin is 2021 een succesvol jaar geweest. De inkomsten stegen weer ten opzichte van 2020 en
de neergaande trend in de jaren 2017 – 2019 is nu duidelijk tot staan gebracht. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een aantal legaten, anderzijds door toenemende inkomsten uit de walk4veterans (W4V) en de
radio 538 actie in december. Naast onze trouwe particuliere donateurs komen nu ook giften binnen vanuit het bedrijfsleven. We richten ons hiervoor dan ook in toenemende mate op aansprekende projecten,
naast uiteraard de algemene inzamelingen. Het aantal donateurs stabiliseert enigszins en de bijdragen
vanuit de kerken zijn gelukkig een redelijk vaste bron van inkomsten.
Meer specifiek kunt U hieronder lezen wat de belangrijkste projecten zijn geweest dit jaar en hoe we
meer doen aan naamsbekendheid van de stichting en welke methodes worden gebruikt om fondsen te
werven.
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2 Projecten & Programma’s
Een overzicht van de projecten en programma’s die we in 2021 steunden. Financiële informatie is opgenomen in de jaarrekening.
MissionKit Ook in 2021 zijn alle uitgezonden militairen voorzien van een missionkit. Hierin zaten ook enkele items voor het thuisfront. We hebben terugkoppeling gevraagd en gekregen hoe de pakketten werden gewaardeerd. Dat verschilde enigszins per krijgsmachtdeel en heeft geleid tot het opnieuw bezien
van de samenstelling. Het komend jaar zullen we de inhoud van de missionkit moderniseren met meer
aandacht voor het thuisfront.
ECHOS Homes De stichting ECHOS Homes heeft ook dit jaar een bijdrage gekregen voor de nuldelijns ondersteuning die zij leveren. Tijdens openingstijden van ECHOS Homes is altijd een getrainde nuldelijns ondersteuner aanwezig om (ex-)militairen die een probleem hebben een luisterend oor te bieden. Zij zijn
opgeleid om vervolgens zo iemand te adviseren welke route zij moeten kiezen voor hulp.
Project Veteranenhond Sinds 2012 werken we samen met stichting Hulphond Nederland (HHN) om
PTSS-hulphonden beschikbaar te stellen voor veteranen. De samenwerking is in 2017 geëvalueerd en
voortgezet. Dit jaar hebben we 5 hulphonden voor veteranen met PTSS kunnen leveren via HHN.
We hebben ook gesproken over therapie met behulp van getrainde honden, hebben hiervoor de middelen voor vijf te behandelen veteranen hiervoor beschikbaar gesteld en zullen deze methode blijven ondersteunen. Wat ook nieuw is, is het contact met Bultersmekke Assistancedogs. Daar waar HHN een compleet opgeleide hond aflevert leiden zij honden op samen met hun eigenaar. We hebben een overeenkomst met hen gesloten en zullen komend jaar drie trajecten financieren en de samenwerking evalueren.
In de jaarrekening vindt U verdere financiële informatie.
Kerstdiner veteranen. Evenals in 2020 hebben wij dit jaar (samen met het Karel Doorman Fonds) eenzame veteranen ondersteund tijdens de Kersttijd. De uitvoering is in handen gelegd van het Veteranen
Search Team en Stichting ECHOS Homes.
Tafels Eén van de eerste dingen die de genie maakt om op uitzending een betere leefomgeving de
scheppen zijn picknicktafels. Heel herkenbaar voor veteranen. Defensie levert oude gevechtskleding en
plastic afval waaruit dit soort tafels in Nederland worden gemaakt. Hulp voor helden heeft 5 van deze tafels gesponsord voor de Stichting ECHOS Homes.
Scale models for vets. Eén van de deelnemers aan de W4V wilde haar gesponsorde bijdrage ten goede
laten komen aan Scale models for Vets. Op deze wijze zijn wij in contact gekomen met deze organisatie
die zich naar Engels voorbeeld heeft gevormd. Zij organiseerden al bijeenkomsten bij ECHOS Homes in
Oirschot. Met onze steun kunnen zij nu ook in ECHOS Homes Schaarsbergen veteranen laten participeren
die dit zichzelf niet kunnen veroorloven.
Boeken/kalender Op een verzoek hebben wij bijgedragen aan het drukken van een boek over PTSS van
veteranen en militairen. Dit heeft geleid tot het aanbieden van twee boeken en een verjaardagskalender
op onze website. Bij verkoop houden we daarvan een klein bedrag over voor projecten. Deze ingezette
trend kan vervolging krijgen.
Nieuw Balinge In Nieuw Balinge staat een voormalig defensie munitie depot dat in 2008 is overgedragen
aan Natuurmonumenten en in 2014 rijksmonument werd. In 2018 heeft de provincie Drenthe het overgenomen en daar de Stichting erfgoed Arsenaal Drenthe in gevestigd. Daar bleken veteranen met PTSS een
mogelijkheid te krijgen om zonder dwingende verplichting weer deel te kunnen nemen aan een beperkt
sociaal leven. Hulp voor Helden heeft dit jaar dit initiatief gesponsord en is er uiteindelijk in geslaagd de
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steun van de provincie en het Nederlands Veteranen Instituut hiervoor te verkrijgen. We houden het komend jaar vinger aan de pols om dit waardevolle project gaande te houden.
Onderzoek naar PTSS preventiemiddelen De firma MOOVD is gespecialiseerd in onder meer in de ontwikkeling van digitale EMDR en exposure therapieën o.a. met Virtual Reality. Voor een nieuwe toepassing,
waarbij digitale EMDR therapie vroegtijdig (aan de voorkant) wordt ingezet, zocht men steun bij HvH. Wij
hebben deze steun geleverd waarbij Radio 538 is ingeschakeld. Zie onder fondsenwerving.
Diaconaal Fonds Militairen Via de kerken komen regelmatig gelden van collectes binnen. Deze worden
sinds een aantal jaren aan een Diaconaal Fonds Militairen toegekend. Hieruit wordt onder andere een
deel van de nuldelijnszorg via de Stichting ECHOS Homes betaald.
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3 Voorlichting & Bewustwording
Voorlichting is een belangrijk deel van het werk van onze stichting. Het is onderdeel van onze statutaire
doelstelling én het is noodzakelijk om mensen bij ons werk te betrekken. Door middel van voorlichting
maken we de samenleving bewust van de bijzondere positie van militairen en de specifieke welzijnsaspecten van militairen, van veteranen en van hun families. Tegelijk vragen we mensen en organisaties om
onze welzijnsprojecten financieel te steunen.
Evenementen In normale tijden streven we er naar aanwezig te zijn bij evenementen die te maken hebben met veteranen, militairen en hun thuisfront. Door Corona waren er zoveel restricties dat dit in 2021
niet mogelijk was.
Nieuwsbrief Donateurs en anderen die betrokken zijn bij de doelstelling en activiteiten van de stichting
worden op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief ‘PIT Pro Rege Nieuws’. Deze werd in 2017 opnieuw
viermaal uitgegeven en per post aan gemiddeld 15.000 mensen verstuurd. Tevens distribueerden bijna
100 contactpersonen ruim 10.000 nieuwsbrieven in kleine aantallen (10 tot 50 stuks) over leestafels van
bibliotheken, wachtkamers, kantines, ontmoetingscentra, in kerken en in andere locaties.
Digitale nieuwsbrief Van onze algemene nieuwsbrief werden ook in 2021 aan een groeiend aantal lezers
een digitale versie gestuurd. Met een licht dalend aantal geopende nieuwsbrieven en een stijgende klikfrequentie en klik-openfrequentie kunnen we concluderen dat de inhoud van deze nieuwsbrieven beter
aansluit bij de doelgroep. Per project werden kleinere doelgroepen op de hoogte gehouden, waaronder
commerciële partners.

Website De website www.hulpvoorhelden.nl is de site waarop alle basisinformatie van onze stichting is
te vinden. Hij heeft in 2021 een forse update gekregen waardoor we een groter publiek aanspreken.
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Facebook Onze pagina’s www.facebook.com/hulpvoorhelden en www.facebook.com/walk4veterans waren ook dit jaar een primair communicatiekanaal waarmee we onze doelgroepen en deelnemers aan de
Walk4Veterans van directe informatie voorzagen.
Instagram Ook op www.instagram.com/hulpvoorhelden zijn we in 2021 actief geweest. Na de eerste
stappen in 2020 te hebben gezet blijkt ook dat dit kanaal goed te gebruiken is om onze boodschap te verspreiden.
LinkedIn In 2021 is het aantal volgers van onze bedrijfspagina gestegen van 35 naar 280. Daarmee bereiken we de volgende bedrijfstakken en senioriteitsniveaus:
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Walk4Veterans Dit evenement heeft weliswaar als hoofddoel fondsenwerving, maar genereert daarnaast ook een grote mate van bewustwording. Met een toename van het aantal sponsordonaties van 18%
(rechtstreeks betrokkenen) kunnen we concluderen dat het evenement ook dit jaar heeft bijgedragen aan
een grotere bewustwording..
Billboard campagne Van 17 tot en met 24 december 2021, hebben we een landelijke campagne uitgerold waarbij op digitale masten en billboards langs diverse (snel)wegen door heel Nederland, een billboard advertentie werd vertoond waarin veteranen bedankt werden voor hun grenzeloze inzet. Daarmee
werden 5,7 miljoen passanten door heel Nederland bereikt.
FD bijlage In week 19 hebben we in een speciale bijlage voor ouderen zowel een advertorial geplaatst
(storytelling) als een advertentie (aankondiging Walk4Veterans). Het bereik hiervan was 145.000 potentiële lezers (gedrukte editie) en 64.112 gegarandeerde downloads (digitale editie). Op basis van het aantal
doorklikken vanuit de digitale editie zagen we een directe betrokkenheid 8,3%.
Duidelijk is dat al deze activiteiten hebben geleid tot meer naamsbekendheid en daarmee samenhangend
tot meer inkomsten.
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4 Fondsenwerving
Per saldo mogen we constateren dat onze “gewone” inkomsten dit jaar met 15 procent zijn gestegen.
Daarnaast is er nog een groot legaat waardoor de totale inkomsten een wat vertekend beeld geven.
Walk 4 Veterans De vorig jaar “omgebouwde” vorm vanwege Corona hebben we ook in 2021 weer gebruikt. Ook nieuw is dat we actief het bedrijfsleven hebben benaderd. Dit alles heeft tot een succes geleid. Met name mogen worden genoemd Atos Nederland, Expertise Bureau Noord, Data Expert BV, Expertise bureau Noord en Damen Naval shipbuilding BV. Ook de ludieke veilingactie van het Korps Adelborsten
verdient hier een aparte vermelding. We mochten aan het eind een bedrag bijschrijven van ruim €65.000
hetgeen bijna het dubbele is van het bedrag van 2020. De opbrengsten zijn bestemd voor het fonds Veteranenhond, Scale models for Vets, Nieuw Balinge en de MissionKits.
Particuliere donateurs De inkomsten van particuliere donateurs stabiliseerden. Het grote verschil echter
dit jaar is het aantal legaten dat wij mochten ontvangen. Wij zijn erg dankbaar voor alle mensen die ons al
jaren steunen.
Checkpoint Ook dit jaar hebben wij weer een actie kunnen voeren via het veteranenblad. De redactie
stelt hiervoor ruimte ter beschikking waarvoor we erg blij zijn. De opbrengst is weer ca. €14.000
Defensie Zonder de steun van Defensie zal het lastiger zijn de organisatie in stand te houden. Waar de
meeste fondswerving is gericht op projecten, draagt Defensie wezenlijk bij in de organisatie waardoor we
de projecten kunnen uitvoeren.
Kerken De inkomsten van de kerken blijven gestaag binnenkomen. Waarschijnlijk door Corona en daardoor minder kerkbezoek zijn ze ten opzichte van 2019 en 2018 ca. 20 procent afgenomen. Echter met een
bedrag van ruim €31.000 is het nog zeker een substantieel deel van onze inkomsten. De kerken krijgen 1x
per jaar een aparte nieuwsbrief om ze op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Radio 538 In de tweede week van december heeft radio 538 een weeklang muziek gedraaid voor en informatie gegeven over diversie goede doelen stichtingen en organisaties. Wij mochten dit jaar meedoen
en hebben hiervoor het project MOOVD met de ontwikkeling van een nieuwe toepassing van hun digitale
EMDR therapie met behulp van Virtual Reality technologie als project aangeboden. Bij deze actie is een
totaal van €46.383 opgehaald. Vermeldenswaard naast de vele bijdragen van particulieren zijn de bijdragen van Wehkamp, Vriendenloterij, S-Trucks BV en Dolderman Letselschade Advocaten.
Online sponsoracties Op onze website bestaat sinds kort de mogelijkheid om via ons actieplatform een
individuele sponsoractie te starten waarmee donateurs onze projecten in het algemeen kunnen steunen.
De fietsactie van de Defensie Uitleen Organisatie heeft op deze manier €870,- opgebracht. Naast alle al
genoemde sponsoren onderstaand nog een aantal bijzondere initiatieven van bedrijven en particulieren.
Relatie

Activiteit

Resultaat

Bas Meijer

Actie ZiekSterk

€19.200

Militairen Litouwen

Eindejaar actie

€1.500

Vriendenkring Wij Huzaren

Bij opheffing

€6.750

ROC Nijmegen/Boxmeer

VeVa-mars

€2.915
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5 Organisatie
Bestuur Het bestuur bestaat uit een betrokken groep professionals uit diverse sectoren van de maatschappij. De meesten zijn nog actief werkend, een enkeling is gepensioneerd.
Formatie bureau In dit jaar hebben wij afscheid genomen van Jos Brouwer. De juist aangetreden nieuwe
directeur en onze trouwe medewerker Lisette van Gemert hebben het bureau gerund. Gemiddeld 1,9 fte.
Naast enkele vrijwilligers die veelal aan projecten zijn gekoppeld hadden we ook 2 vrijwilligers die in directe zin het bureau ondersteunden. Helaas stopte dit jaar Andre Korporaal er mee, vooral vanwege gezondheid. Gelukkig kunnen we in 2022 nog rekenen op dhr. Henk van der Horst die als vrijwilliger de verantwoordelijkheid voor de boekhouding heeft.
Bezoldiging directie Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de
hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De
laatste evaluatie was in november 2021.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het bestuur de Regeling
beloning directeuren van goededoelenorganisaties, aangepast aan de grootte van de organisatie.
Bestuurssamenstelling Het bestuur bestond uit 6 leden. In de laatste bestuursvergadering van 2021
heeft ds. Klaas Henk Ubels afscheid genomen vanwege zijn functioneel leeftijd ontslag. Gelukkig mochten
we de nieuwe hoofdkrijgsmacht predikant ds. Gert van der Ende verwelkomen als zijn aflosser. Onderstaand het rooster van aftreden.
naam

rol of focus

2021

2022

M.C. Haverkamp

voorzitter

C.A. de Rijke

vertegenwoordiger defensie

qq

qq

K.H. Ubels

vertegenwoordiger GV

qq

qq

G. van der Ende

vertegenwoordiger GV

J. Beumer-de Lange

juridisch

J. van der Aa

secretaris-penningmeester

R. van Boven

fondsenwerving

2023

2024

2025

qq

qq

h
qq

qq

nh
nh
h

nh

h=herkiesbaar; nh=niet herkiesbaar; qq= qualitate qua
Bestuursactiviteiten Het bestuur heeft in 2021 vijf maal vergaderd. Daarnaast is er door het jaar heen
zeer frequent één-op-één overleg geweest tussen de directeur en diverse bestuursleden. De vergaderingen waren allen via Teams.
Het bestuur heeft het beleidsplan voor de komende jaren besproken en zal dit in 2022 vast stellen.
Bezoldiging bestuurders Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar inzet, behoudens een kostenvergoeding voor gereden kilometers. Aan geen der bestuursleden werd een lening of voorschot verstrekt
noch werden er garanties gegeven.
Keurmerk Hulp voor Helden – stichting KPPR heeft ANBI erkenning en is in 2016 ook gecertificeerd volgens het nieuwe erkenningsstelsel. We zijn daarmee een ‘Erkend goed doel’ (categorie B) en voldoen aan
alle kwaliteitseisen en verplichtingen die dat met zich meebrengt.
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6 Vooruitzicht
Korte termijn
In 2022 zal de nadruk liggen op het verbeteren en uitbreiden van ons actieplatform. Daarnaast willen we
met het initiëren van een (mogelijk jaarlijks terugkerende) landelijke Veva Mars een jongere doelgroep
aanspreken en betrekken bij onze stichting.

Langere termijn
Speerpunten





Werving: Aan de ene kant zullen we sterker inzetten op het verkrijgen van eenmalige donaties en
subsidies en aan de andere kant zullen we (structurele) sponsoring uit het bedrijfsleven verder
uitbreiden.
Uitvoering: Als kleine organisatie moeten we de samenwerking zoeken met bestaande (kleinschalige) initiatieven en samen met hen de krachten bundelen bij het realiseren van onze doelen.
Verbinding: We zullen de verbinding met al onze doelgroepen moeten vergroten. Daarbij zullen
we meer gebruik moeten maken van moderne middelen als een actieplatform en mobiele applicaties.

In financiële zin blijven we ook bouwen aan een zodanige reserve dat we bij teruglopende inkomsten één
jaar lang toegezegde projectondersteuning kunnen blijven leveren en de eigen organisatie hiervoor ook
één jaar kunnen voortzetten.
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7 Jaarrekening
De Stichting Koninklijke PIT pro Rege, ook handelend onder de namen Stichting KPPR en Stichting Hulp
voor Helden, heeft haar statutaire zetel in Apeldoorn en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40477601. De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen en is gebaseerd op een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Op de volgende pagina’s vindt U de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht, respectievelijke toelichtingen, de begroting 2022 en de samenstellingsverklaring van de accountant.
Waarderingsgrondslagen
Voor zover niet anders is vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten
en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen in 2021
Welzijn militiaren; 10%

Bewustwording;
16%

Fondsenwerving;
14%
Welzijn
veteranen; 37%
Administratie &
beheer; 23%
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7.1 Balans na resultaatbestemming
(bedragen in euro's)

2021

2020

31 december 2021

31 december 2020

ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
▪ Andere vaste bedrijfsmiddelen
Totaal materiele vaste activa
Vlottende activa
▪ Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen
▪ Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

(bedragen in euro's)

-

-

52.625
939.201

-

32.500
532.338
991.826
991.826

564.838
564.838

2021

2020

31 december 2021

31 december 2020

250.000
283.798
44.536
399.992

250.000
14.437
28.287
258.446

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
▪ Continuïteitsreserve
▪ Bestemmingsreserve veteranenhond
▪ Bestemmingsreserve DFM
▪ Overige reserve
Totaal reserves

978.326

551.170

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal vlottende passiva
Totaal passiva

13.500

13.668
13.500

13.668

991.826

564.838
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7.2 Staat van baten en lasten
(bedragen in euro's)

2021
werkelijk

BATEN
Baten uit fondsenwerving
421.039
Nalatenschappen & legaten
455.498
som der baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
▪ Welzijn militairen
▪ Welzijn veteranen
▪ Ondersteuning PVG
▪ Bewustwording

2021
begroot
310.000
25.000

876.537

44.724
166.500
70.511

2020
werkelijk
357.460
78.208

335.000

128.238
73.635

435.668

18.427
100.017
62.290

281.735

201.873

180.734

Werving baten
▪ Kosten fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
som der lasten

63.356

61.040

34.767

103.444
448.535

52.792
315.705

64.968
280.469

Verschil van baten en lasten
Rentebaten en lasten
RESULTAAT

428.002
845427.157

19.295
19.295

155.199
155.199
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