
Verklaring ANBI voorwaarden betreffende 2020 

1. Officiële naam en adres gegevens 

Naam    : Vereniging voor de Jeugd 

Vestigingsadres   : De Neerheide 24 

Vestigingsplaats  : 5581 TP Waalre 

KvK-nummer   : 40239649 

Soort Inschrijving  : Rechtspersoon (vereniging zonder bedrijfsactiviteit) 

Website   : www.vvdj.nl 

 

2. De Vereniging voor de Jeugd heeft ten doel 

De activiteiten van het gemeenschappelijke dorpsleven in Waalre zelf uit te voeren, te begeleiden of 

te bevorderen. 

a.  De activiteiten van de vereniging zijn voornamelijk gericht op de jeugd van basisscholen, 

woonachtig binnen het werkgebied van de vereniging 

b.  Bovendien schenkt de Vereniging voor de Jeugd bij haar activiteiten ook aandacht aan die 

inwoners binnen het werkgebied van de vereniging die de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben 

bereikt. 

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van: 

i)  De viering van Koningsdag en van belangrijke gebeurtenissen welke betrekking hebben op 

leden van het Koninklijk Huis en de viering van nationale feestdagen 

ii)  De intocht en rondgang van Sint Nicolaas 

iii)  De viering van kinder- en volksfeesten bij dorpsgebeurtenissen wanneer daartoe een gerede 

aanleiding toe bestaat 

Voorts heeft de vereniging ten doel de band tussen de leden onderling te smeden dan wel te 

versterken. 

3. De Vereniging voor de Jeugd organiseert jaarlijks 

a. Koningsdag op 27 april dan wel op 26 april wanneer 27 april op een zondag valt 

b. Het Wolders Vliegerfestijn op de eerste zondag van oktober 

c.  Intocht, rondgang en diverse Sinterklaasbezoeken bij basisschool, peuterspeelzaal etc. 

d. Wanneer weersomstandigheden het toelaten een ijsbaan aan te leggen op een beschikbaar 

veld, organiseert de Vereniging voor de Jeugd het Wolders IJsfestijn, een natuurijsbaan 

e.  De Vereniging voor de Jeugd faciliteert jaarlijks het uitreiken van de zgn Paosmikken door de 

St. Rythoviusfonds aan de leerlingen van bs De Wilderen 
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4. Het dagelijks bestuur van de Vereniging voor de Jeugd bestaat uit 

Voorzitter   : dhr. Koen van Zon 

Secretaris   : dhr. Pim van Leeuwen 

Penningmeester  : dhr. Ernst van Donk 

 

5. Personeel / bezoldiging  

De Vereniging voor de Jeugd heeft geen werknemers in dienst. Het bestuur is onbezoldigd. De 

activiteiten van de Verenging voor de Jeugd worden volledig uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers 

 

6. In 2020 heeft de Vereniging voor de Jeugd de volgende activiteiten georganiseerd 

a.  Op 27 april is de jaarlijkse kinderkermis ivm Koningsdag vanwege Corona niet doorgegaan, 

maar zijn er in Waalre-dopr 3.000 plantjes (alle huishoudens) uitgedeeld 

b. De eerste zondag van oktober 2019 kon voor de 98e keer Het Wolders Vliegerfestijn door 

Corona niet doorgaan. Ook een alternatieve Vlieger-/wandeltocht bleek niet mogelijk. 

c.  Intocht, rondgang en diverse bezoeken door Sinterklaas bij basisschool, peuterspeelzaal zijn 

traditioneel in november en december weer gefaciliteerd, maar in 2020 zijn deze activiteiten 

door Corona fors beperkt. Wel werden er 3.000 snoepzakjes en chocolade letters huis aan huis 

uitgedeeld. 

e. Overzicht kosten en baten: 

 


