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1. FINANCIËLE ANALYSE

Fonds Westland
Westland
1.1 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de organistatie verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke
is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

456.019
272.160

459.588
167.288

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

728.179
281.616
446.563

Kortlopende schulden
Werkkapitaal

626.876
204.864
422.012

Vastgelegd op lange termijn:
Financiële vaste activa

11.459.188

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

11.459.188

11.309.676

11.309.676

11.905.751

11.731.688

11.905.751
11.905.751

11.731.688
11.731.688

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016
gestegen met € 24.551.
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2. BESTUURSVERSLAG

Fonds Westland
Westland
2.1 Bestuursverslag 2017
Bestuur Stichting Fonds Westland
Drs. M.(Mark) Stolk RA
Ir. P.A.M. (Piet) van der Valk
R. (Reinier) van der Zande
Drs. J.C. (Corine) Vreugdenhil

voorzitter
penningmeester

Adviseur
Mr. M. (Margreet) Aantjes – Cozijnsen
Adres
Fonds Westland
Postbus 895
2501 CW Den Haag
Telefoon: 06 22752363
E-mail: info@fondswestland.nl
Website : www.fondswestland.nl
Bankrekeningnummer: NL03ABNA0981941109
BIC Code: ABNANL2A
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Haaglanden: 41.145.193
RSIN: 004388367
Missie en doelstelling
Stichting Fonds Westland is een vermogensfonds dat financiële steun verstrekt voor algemeen
maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk.
Werkgebied van het Fonds is de gemeente Westland.
Het Fonds ziet het als zijn missie de kwaliteit van de Westlandse samenleving te verbeteren.
Het werkterrein van het Fonds omvat: zorg, welzijn, educatie, cultuur en kunst, sport en recreatie, natuur en
milieu.
Het Fonds spant zich in om de opbrengst van het haar ter beschikking staande vermogen, binnen de
statutaire doelstelling, doelmatig en op een evenwichtige wijze te besteden.
Stichting Fonds Westland is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor
zijn donaties die het Fonds doet, vrijgesteld van het recht van schenking.
Fondsvermogen en jaarbudget
Op basis van een in 2012 gesloten overeenkomst is het beheer van het fondsvermogen uitbesteed aan Fonds
1818. Fonds 1818 beheert een groot deel van het vermogen en stelt een vaste vergoeding beschikbaar van
4% van het vermogen. Ook wordt de hoofdsom jaarlijks met een inflatiecorrectie aangepast. Via de ABN
AMRO is een opdracht gegeven een incourante belegging in een vastgoedfonds te beëindigen.
Het donatiebudget bestaat uit de opbrengst van het vermogen. Sinds 2010 is het donatiebudget jaarlijks
€ 350.000, -. Dat was ook in het verslagjaar het geval.
In het voorafgaande jaar werd circa 8% van het donatiebudget niet uitgegeven vanwege onvoldoende
aanvragen die binnen het fondsbeleid pasten. In 2017 werd om dezelfde reden 1,68% niet uitgekeerd. Hierbij
is de donatie van de huur aan de Westlandse Druif, zowel in het donatiebudget als bij de toekenningen, buiten
beschouwing gelaten.
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Fonds Westland
Westland
2.1 Bestuursverslag 2017
Donaties
Aanvragen
In 2017 kwamen er 105 nieuwe aanvragen om financiële steun bij het Fonds binnen. Er werd in het
verslagjaar in totaal op 105 aanvragen een beslissing genomen. Er hoefden geen aanvragen doorgeschoven
te worden naar 2018. Van de 105 behandelde aanvragen 2017 zijn er 20 direct door de adviseur via een
verkorte procedure afgewezen, omdat deze evident niet binnen het beleid van het Fonds vielen. Meestal
ontbrak de relatie met het werkgebied van het fonds. Op de overige 85 aanvragen is door het bestuur een
beslissing genomen. Op slechts 11 aanvragen is door het bestuur negatief beslist omdat deze niet of
onvoldoende binnen het beleid van het Fonds vielen. Twee aanvragen werden ingetrokken. Fonds Westland
heeft in 2017 een totaalbedrag van € 332.696 aan donaties en garanties toegezegd voor 72 projecten.
In het bovenstaande is niet meegeteld de donatie van de huur aan de ‘De Westlandse Druif’.
Trends in 2017
Van de 85 door het bestuur behandelde aanvragen zijn er 72 gehonoreerd met een donatie en/of garantie. Er
zijn 11 aanvragen door het bestuur afgewezen, terwijl twee aanvragen werden teruggetrokken. Het volgende
staatje laat de ontwikkelingen zien vanaf 2009.

Opvallend is, dat er van 2009 t/m 2014 een geleidelijke toename is van het aantal aanvragen, terwijl er in de
jaren daarna een terugval te zien is naar het niveau van 2011. In 2015, 2016 en 2017 werden 19% minder
aanvragen ingediend dan in 2014. Daartegenover staat dat het percentage gehonoreerde aanvragen in 2015,
2016 en 2017 hoger was dan in de zes voorgaande jaren en ook een geleidelijke toename laten zien. Mogelijk
zijn maatschappelijke organisaties er steeds beter van op de hoogte welke aanvragen al dan niet binnen het
fondsbeleid vallen. In de communicatie wordt bovendien voortdurend benadrukt om vooral telefonisch contact
op te nemen als men twijfelt of een aanvraag kans maakt. Op deze manier worden kansloze aanvragen
voorkomen.
Het aantrekken van goede projecten zal voortdurend de aandacht van het Fonds moeten houden.
Het totale donatiebedrag was in 2017 iets hoger dan de twee voorgaande jaren, maar lager dan in 2014, 2013
en 2011. Hieruit is geen duidelijke trend op te maken. Vast staat dat het bestuur ernaar streeft om het budget
op te maken, maar niet (teveel) te overschrijden. Tegelijkertijd wordt vastgehouden aan het fondsbeleid dat
erop gericht is om gelijksoortige aanvragen zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Omdat er ook jaren zijn
waarin het budget overschreden is, is het ook goed om jaren te hebben waarin dat niet het geval is, om niet te
zeer in te teren op het fondsvermogen.
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Fonds Westland
Westland
2.1 Bestuursverslag 2017
Verdeling over sectoren
De volgende tabel laat de verdeling van de toegekende donaties over de verschillende sectoren zien:

Vooruitblik naar 2018
Ook komend jaar zal vooral het aantrekken van nieuwe goede projectaanvragen de aandacht krijgen.
In 2018 heeft het fonds een donatiebudget van € 400.000 te besteden. Dit budget is eenmalig € 50.000, hoger gesteld dan voorgaande jaren in verband met het jubileum dat Fonds Westland in 2018 viert, waarvoor
diverse plannen in de maak zijn.
Volgens het meerjaren beleidsplan zijn de speerpunten van het fonds, ook in 2018:
• Projecten van en door vrijwilligers voor de samenleving en projecten die het vrijwilligerswerk ondersteunen;
• Projecten gericht op talentontwikkeling van de jeugd;
• Projecten die de sociale cohesie binnen het Westland bevorderen;
• Projecten die de participatie en zelfredzaamheid bevorderen van sociaal zwakkere groepen;
• Projecten gericht op behoud van Westlands cultureel erfgoed;
• Projecten waarmee de groene omgeving versterkt wordt en waarbij mensen betrokken worden bij de natuur
om hen heen.
Tot besluit
Het bestuur dankt allen die hebben bijgedragen aan het werk van het Fonds.
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3. JAARREKENING

Fonds Westland
Westland
3.1 Balans per 31 december 2017

ACTIVA

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

Vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Effecten

11.395.024
64.164

11.459.188

11.244.044
65.632

11.309.676

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

25.000
431.019

Liquide middelen
Totaal activazijde
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456.019

30.000
429.588

459.588

272.160

167.288

12.187.367

11.936.552

Fonds Westland
Westland
3.1 Balans per 31 december 2017

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserve koopkrachtinstandhouding
Algemene reserve
Kortlopende schulden
Belastingen
Overige schulden
Overlopende passiva

31 december 2017
€
€
10.935.236
970.515

39.631
236.519
5.466

11.905.751

281.616

12.187.367

Totaal passivazijde
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31 december 2016
€
€
10.784.256
947.432

39.630
162.070
3.164

11.731.688

204.864

11.936.552

Fonds Westland
Westland
3.2 Winst- en verliesrekening over 2017

€

2017

€

2016

794.884
794.884

Baten
Totaal Baten
Advieskosten
Kosten Druiventuin
Vergoeding bestuur
PR Kosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Projecten
Totaal lasten

€

47.272
2.582
26.150
10.809
1.310
19.813
512.885

620.821
174.063

Resultaat
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€
619.683
619.683

47.106
2.807
26.150
16.345
1.413
10.002
486.518

590.341
29.342

Fonds Westland
Westland
3.3 Kasstroomoverzicht over 2017
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Verandering in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Schulden

2017

€

€

2016

174.063
3.569
76.752

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
- Toe/afname langlopende vorderingen

80.321
254.384

€
29.342

-2.086
-11.705

-13.791
15.551

-149.512

61.054

Stand per 1 januari

167.288

90.683

Stand per 31 december

272.160

167.288
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Fonds Westland
Westland
3.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
Het doel van de stichting is om, zonder streven naar winst en zonder zelf een bedrijf uit te oefenen, de kwaliteit
van de samenleving in de gemeente Westland te bevorderen. Dit doel wordt onder meer verwezenlijkt door
het verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk
belang met een ideële of sociale strekking.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de
ondernemer zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
Zelfstandige voortzetting van de activiteiten
Op het moment van opstellen van de jaarrekening wordt onderzocht of Fonds Westland aan kan sluiten bij
Fonds 1818. Hierdoor is het mogelijk dat in de toekomst de activiteiten en het vermogen van Fonds Westland
zullen opgaan in Fonds 1818. Inzake de reeds gedane toezeggingen van Fonds Westland en de waardering
van de activa en passiva bestaan geen onzekerheden. Derhalve is de jaarrekening opgemaakt op basis van
going concern veronderstelling.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de Algemene vergadering gehouden op 16 mei 2017. De Algemene
Vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2017 ten bedrage van
€ 174.063 geheel ten gunste van de algemene reserves te brengen.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
Het jaarverslag is opgesteld conform de richtlijn 640 van organisaties zonder winststreven. De grondslagen
zijn ten opzichte van het voorgaande verslagjaar niet gewijzigd.
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn te kwalificeren als vastgoedbelegging en worden gewaardeerd op actuele
waarde. De actuele waarde is gelijk aan de reële waarde. Indien de bedrijfswaarde lager is dan de reële
waarde is de actuele waarde gelijk aan de bedrijfswaarde (indirecte opbrengstwaarde). In 2007 zijn de
materiële vaste activa (geheel gerelateerd aan de "Druiventuin" in Monster) afgewaardeerd naar nihil in
verband met de verwachte indirecte opbrengstwaarde van nihil. Dit houdt verband met de toezegging aan de
"Druiventuin" geen huurlasten in rekening te brengen zolang dit een negatief exploitatieresultaat voor de
"Druiventuin" tot gevolg zal hebben, in combinatie met de verwachting dat een dergelijke situatie nog aan de
orde zal blijven.
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Fonds Westland
Westland
3.4 Toelichting op de jaarrekening
Financiële vaste activa
Vorderingen
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Effecten
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen de (benaderde) actuele
waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen
en kasmiddelen.
Eigen vermogen
Reserve koopkrachtinstandhouding
Het Fonds heeft een deel van haar vermogen "belegd" in een lening aan Fonds 1818. Beoogd wordt de
koopkracht van deze belegging naar de toekomst toe in stand te houden. In de jaarrekening komt dit tot
uitdrukking via de "reserve koopkrachtinstandhouding", die niet aangewend wordt voor het doen van donaties.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De niet in de balans opgenomen activa, regelingen en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende
activa opgenomen effecten.
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Fonds Westland
Westland
3.4 Toelichting op de jaarrekening
Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Derhalve wordt in Nederland ingehouden
dividendbelasting teruggevorderd en wordt het bruto-dividend als bate verantwoord. Voor de schenk- en
erfbelasting geldt de stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

- 15 -

Fonds Westland
Westland
3.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
31-12-2017
€

Vorderingen
Lening u/g Fonds 1818
Rekening-courant Stichting de Westlandse Druif

10.935.236
459.788
11.395.024
2017
€

Lening u/g Fonds 1818
Stand per 1 januari
Inflatiecorrectie
Stand per 31 december

10.784.256
150.980
10.935.236

31-12-2016
€
10.784.256
459.788
11.244.044
2016
€
10.752.000
32.256
10.784.256

Betreft een langlopende lening aan Fonds 1818 in Den Haag. De lening loopt tot en met 2017 en draagt vanaf
2013 een rente van per jaar 4% plus het jaarlijkse inflatiepercentage. Jaarlijks wordt 4% over de openstaande
vordering uitgekeerd, welke uitkering wordt aangewend voor het jaarlijkse donatiebudget van Fonds Westland.
De inflatiecorrectie wordt bijgeschreven bij de hoofdsom. De lening is afgesloten in september 2012. Met het
aangaan van de lening heeft Fonds Westland haar vermogen op een meer defensieve wijze dan voorheen
belegd. Deze in samenspraak met Fonds 1818 gekozen invulling geeft (het bestuur van) Fonds Westland een
stabiele inkomensstroom en vermogensontwikkeling en ruimte voor focus op de toekenning van donaties.
Vanwege de verwachting dat de overeenkomst verlengd zal worden is de vordering eind 2017 als langlopend
gerubriceerd.
2017
€

Rekening-courant Stichting de Westlandse Druif
Nog te ontvangen inzake BTW huur Druiventuin
Overbruggingsfinanciering
Overige mutaties
Nog te ontvangen inzake afbouw paviljoen
Voorziening terzake
Stand per 31 december

254.270
210.000
-4.482
25.000
-25.000
459.788

2016
€
254.270
210.000
-4.482
25.000
-25.000
459.788

Betreft aan de st. "De Westlandse druif" verstrekte bevoorschotting. Er wordt geen rente verrekend. Omdat
aflossing van de lening binnen een jaar niet realistisch wordt geacht, wordt de lening opgenomen onder de
financiële vaste activa.
31-12-2017
€

Effecten
Effecten ABN AMRO

64.164

31-12-2016
€
65.632

De effecten bestaan uit incourante vastgoedbeleggingen die resteren uit de periode dat zelf belegd werd. De
waarde van de effecten is in 2017 met € 1.468 afgenomen (2016: € 32.021 afgenomen).
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Fonds Westland
Westland
3.5 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2017
€

Overige vorderingen
Lening u/g Stichting De 's-Gravenzandse Korenmolen
Seizoenslening Stichting de Westlandse Druif

25.000
25.000

31-12-2016
€
30.000
30.000

Seizoenslening Stichting de Westlandse Druif
Betreft een seizoenslening per 16 mei 2017 vertrekt aan Stichting de Westlandse Druif ter financering van de
kosten vooruitlopend op de oogst van de druiven. De lening moest uiterlijk per 1 november 2017 afgelost zijn.
Er zijn geen rente of zekerheden overeengekomen.
31-12-2017
€

Overlopende activa
Nog te ontvangen rente lening aan Fonds 1818
Bankrente

431.019
431.019

Liquide middelen
ABN AMRO rekening-courant (NL03ABNA0981941109)
ABN AMRO Charitas spaarrekening (NL41ABNA0247628018)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan Fonds Westland.
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31-12-2017
€
8.895
263.265
272.160

31-12-2016
€
429.445
143
429.588
31-12-2016
€
802
166.486
167.288

Fonds Westland
Westland
3.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2017
€

Reserve koopkrachtinstandhouding
Stand per 1 januari
Inflatiecorrectie
Stand per 31 december

10.784.256
150.980
10.935.236

2016
€
10.752.000
32.256
10.784.256

Met ingang van 2013 heeft het Fonds € 10.500.000 van haar vermogen "belegd" in een lening aan Fonds
1818. Beoogd wordt de koopkracht van deze belegging naar de toekomst toe in stand te houden. Dit komt tot
uitdrukking via de "reserve koopkrachtinstandhouding", die niet aangewend wordt voor het doen van donaties.
Uitgangspunt is jaarlijks de inflatiecorrectie over de € 10.500.000 aan de reserve toe te voegen.

2017
€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Mutatie reserve koopkrachtinstandhouding
Stand per 31 december

947.432
174.063
-150.980
970.515

2016
€
950.346
29.342
-32.256
947.432

De algemene reserve kan, indien positief, aangewend worden voor het doen van donaties.
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2017
€

Belastingen
Omzetbelasting laatste periode

39.631
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31-12-2016
€
39.630

Fonds Westland
Westland
3.5 Toelichting op de balans
31-12-2017
€

Overige schulden
Projectverplichtingen

236.519

31-12-2016
€
162.070

De projectverplichtingen betreft voor projecten toegezegde bedragen, die op balansdatum nog niet zijn
betaald. Het betreft de volgende projecten:
2017
€
15000 Stichting Narrenschip Scholenproject: oorlogsdagboek Jeanne Zwinkels
15012 Huisvesting in nieuw Ter Heijde: Berging en liftRenovatie 12 flatjes
16007 Kwekers in de Kunst: doorstart binnen gemeente Westland
16051 Muzikater: De eeuw van uw Leven
16054 Muzikater: Vriendland-Lang Leve Luisteren
16062 Wereldwinkel 's-Gravenzande
16064 Welzijn met Muziek 2017 (Eigen initiatief i.s.m. Vitis Welzijn)
16074 Westlandse Druif: Beleidsvisie 2016-2018
16080 Avavieren: Gemeenschappelijk onderkomen gahandicaptenvakanties
17014 Gemeente Westland: Herstel social Sofa Heenweg
17017 Fonds Westland: De Glazen Pluim 2017
17021 Middin: Werkwinkel: Borduurmachine
17024 Westland Cultuurweb: Kunstpracht 9
17032 Oratoriumkoor De Lier: Najaarsconcert 2017
17039 Narrenschip: Scholenvoorstellingen Schuilnaam Bertus
17047 Hospice Beukenrode: Kunst aan het bed gedurende 3 jaar
17048 Avondwandelvierdaagse Naaldwijk: nieuwe medailles
17061 Scouting De Lier: opknappen keuken
17064 Nationaal Ouderen fonds: OldStars Walking Footbal Westland
17067 WSKO: Pius X: Groen/blauw schoolplein
17069 Welzijn met Muziek 2018 (Eigen initiatief i.s.m. Vitis Welzijn)
17072 Vitis Welzijn: Gastvrije wijkcentra
17073 Vitalis: Maatjesproject kinderen/jongeren 2018
17074 Westlands Streekmuseum: zonnepanelen
17075 Varend Corso Westland: Varend Corso 2018/2019/2020
17076 Stichting Beheer en Expl.Sportacc. Quintus: Renovatie Eekhouthal
17077 PCPOW: De Blinkerd: speeltoestellen
17078 Stichting Duinbehoud: Bescherm de Kust
17079 Vitis Welzijn: Opleiding Plusbusvrijwilligers
17081 Droom je Thuis: Inrichting kleinschalig wonen gehandicapten
17082 Scouting Kampeerterrein Staelduin: Nieuwe toiletten
17083 Lentiz Onderwijsgroep: Young Solar challenge Boat
17084 Stichting iQ+: Voorlichtingskosten dmv website en flyer
17085 Streek- en Tuinbouwhistorie Westland: 3 schilderijen van H. Bekman
Totaal Projectverplichtingen per 31-12-2017
2015
2016
2017

Totaal Projectverplichtingen per 31-12-2017
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2.600
10.000
2.500
2.600
1.250
4.000
3.000
50.000
4.000
714
11.000
2.000
11.100
2.000
12.000
3.700
500
2.000
6.000
4.000
35.000
6.000
6.300
2.000
15.000
5.000
2.000
4.000
5.000
7.500
10.000
2.125
1.500
130
236.519
12.600
67.350
156.569
236.519
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3.5 Toelichting op de balans
31-12-2017
€

Overlopende passiva
Bankrente en -kosten
Algemene kosten
Overige nog te betalen kosten

73
3.146
2.247
5.466

31-12-2016
€
18
3.146
3.164

De niet in de balans opgenomen activa, regelingen en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen
ANBI-status
De stichting heeft van de Belastingdienst de "ANBI"-status (Algemeen nut beogende instelling) verkregen, als
gevolg waarvan vanaf 1 januari 2010 geen schenkingsrechten verschuldigd zijn over donaties die de stichting
binnen haar beleidsdoelstellingen doet.
Rechten en verplichtingen in verband met de "Druiventuin"
De stichting is eigenaar van een druiventuin en daarbij gebouwd paviljoen in Monster, gemeente Westland. De
WOZ-waarde van deze druiventuin (waardepeildatum 1-1-2017) beloopt € 918.000.
In 2007 zijn de materiële vaste activa (geheel gerelateerd aan de "Druiventuin" in Monster) afgewaardeerd
naar nihil in verband met de verwachte indirecte opbrengstwaarde van nihil. Dit houdt verband met de
toezegging aan de "Druiventuin" geen huurlasten in rekening te brengen zolang dit een negatief
exploitatieresultaat voor de "Druiventuin" tot gevolg zal hebben, in combinatie met de verwachting dat een
dergelijke situatie nog aan de orde zal blijven.
Naast genoemde investeringen heeft Fonds Westland inzake het paviljoen ten behoeve van de stichting de
Westlandse druif voor € 637.500 de aflossing gegarandeerd van leningen van in totaal € 750.000. Het betreft
renteloze leningen met voornamelijk hoofdsommen van € 100.000 en een looptijd van maximaal 20 jaar (tot
eind 2027), die zijn aangewend voor de afbouw en inrichting van het paviljoen.
Gecombineerd met de rekening-courantfaciliteit van € 459.788 voor stichting "de Westlandse druif" heeft
Fonds Westland derhalve in totaal voor € 1.097.288 financierings- en garantiefaciliteiten verstrekt inzake de
druiventuin.
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3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2017
€
Baten
Rente lening Fonds 1818
Inflatiecorrectie lening Fonds 1818
Huuropbrengsten Druiventuin
Resultaat op beleggingen
Rente bank
Ontvangen gift regionale comm. Gezondheidszorg DWO

Advieskosten
Detacheringsvergoeding Fonds 1818
Scholings- en opleidingskosten

Kosten Druiventuin
Vaste lasten onroerend goed
Vergoeding bestuur
Remuneratie bestuur
Onkostenvergoeding bestuur

PR Kosten
Representatiekosten
Drukwerk

Kantoorkosten
Contributies en abonnementen
Kantoorbenodigdheden
Telecommunicatie

Algemene kosten
Accountantskosten
Bankkosten
Zakelijke verzekeringen
Bestuursvergaderingen
Advieskosten
Overige algemene kosten
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2016
€

431.019
150.980
188.717
-1.468
637
24.999
794.884

429.445
32.256
188.717
-32.021
1.286
619.683

47.272
47.272

46.896
210
47.106

2.582

2.807

22.750
3.400
26.150

22.750
3.400
26.150

8.133
2.676
10.809

14.821
1.524
16.345

826
330
154
1.310

744
516
153
1.413

9.559
529
8.469
29
1.211
16
19.813

8.240
449
122
55
1.136
10.002

Fonds Westland
Westland
3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2017
€
Projecten
Projecten Kunst en cultuur
Projecten Sociaal maatschappelijk
Projecten Sport en recreatie
Projecten Educatie
Projecten Natuur en milieu
Projecten Overige
Vrijgevallen projectverplichtingen

272.743
103.920
51.750
30.125
54.875
8.000
-8.528
512.885

2016
€
255.914
91.365
26.140
25.000
96.740
5.000
-13.641
486.518

Voor een specificatie van de toegekende donaties en gerealiseerde vrijvallen wordt verwezen naar de bijlage.
Hierbij wordt het jaarverslag van Stichting Fonds Westland, opgenomen in dit rapport tussen bladzijde 2 en
bladzijde 39 vastgesteld.

Westland,
Fonds Westland

M. Stolk
Voorzitter

P. van der Valk
Penningmeester

J. Vreugdenhil

R. van der Zande
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4.1 Controleverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Fonds Westland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
2017
Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017, opgenomen van bladzijde 9 tot en met
bladzijde 22, van Stichting Fonds Westland te Westiand gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds Westland op 31 december 2017 en van het
resultaat over 2017 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2017;
de winst-en-verliesrekening over 2017;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds Westland zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onathankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
het bestuursverslag;
b
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.

Ev
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Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met R] 640 Organisaties zonder
winststreven.

Beschrijvïng van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met R] 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
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het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
levens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toefichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichting en;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Naaldwijk, 26juni 2018

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M.A.M. Kester RA

5. BIJLAGEN

Fonds Westland
Westland
5.1 Aanvullend verslag bestuur 2017
Samenstelling Bestuur
Het bestuur bestond uit vijf personen. Conform de statuten waren de vijf kernen Monster, ’s-Gravenzande,
Naaldwijk, Wateringen en De Lier in het bestuur vertegenwoordigd.
De heer Drs. M.(Mark) Stolk RA is sinds 1 april 2003 bestuurslid, waarvan sinds 1 januari 2016 voorzitter, en
statutair aftredend per 1 januari 2018. Unaniem heeft het bestuur besloten zijn termijn met 1 jaar te verlengen
met het oog op de lopende strategische discussie over de toekomst van Fonds Westland. De verlenging van
zijn bestuurslidmaatschap is juridisch vastgelegd door middel van een statutenwijziging.
Het bestuur werd ook in 2017 bijgestaan door adviseur Mr. M.(Margreet) Aantjes – Cozijnsen (12 uur per
week). Zij werd voor administratieve werkzaamheden geassisteerd door mevrouw I. de Bruijn-Bautz (2,5 uur
per week).
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam, onder voorzitterschap van de Mark Stolk, in het verslagjaar zeven keer in vergadering
bijeen.
De beslissingen op projectaanvragen waren vast agendapunt. De adviezen op de projectaanvragen werden
besproken, waarna het bestuur beslissingen nam over (gedeeltelijke) toekenning dan wel afwijzing van een
aanvraag. Het bestuur neemt het advies in de meeste gevallen over omdat de adviezen degelijk onderbouwd
zijn en het bestuur zich kan vinden in de argumenten die door de adviseur worden aangedragen. Van de 85
door het bestuur behandelde aanvragen werden er 72 gehonoreerd en 11 afgewezen. Twee aanvragen
werden teruggetrokken.
Naast de donatieaanvragen waren de belangrijkste agendapunten:
• De Glazen Pluim. Een initiatief naar voorbeeld van de Lenteprijs van Fonds1818. Fonds Westland en AD
Haagsche Courant zijn een samenwerking gestart, waarbij AD Haagsche Courant zorgt voor ruime publiciteit
in de vorm van redactionele artikelen ten einde meer bekendheid te genereren voor de mogelijkheden die
Fonds Westland biedt. De actie was een succes met maar liefst 44 aanvragen van kansrijke projecten. De
jury, bestaande uit Kees Mostert, Rianne De Zeeuw (AD) en Mark Stolk, heeft de winnende projecten
geselecteerd. De genomineerden werden uitgenodigd voor de feestelijke prijsuitreiking onder de
druivenbomen in de Westlandse Druif. De beste plannen om voor elkaar iets te betekenen binnen de
Westlandse samenleving werden beloond met een geldbedrag. De actie is bedoeld om maatschappelijke
initiatieven binnen het Westland te stimuleren en bleek zowel inhoudelijk als publicitair succesvol. Tijdens de
prijsuitreiking werd bekend gemaakt welke geldbedragen (prijzen van € 500,-, € 1.000,-, € 2.500,- of € 5.000,-)
de prijswinnaars ontvingen;
• De normen voor Nederlandse filantropische instellingen en het toezicht hierop worden geregeld in de SBFCode Goed Bestuur. Doelstellingen hiervan zijn kwaliteitsverbetering en verhoging van de transparantie. De
vereniging Fondsen in Nederland (FIN) streeft door middel van een stelsel van zelfregulering naar invulling
van deze doelstellingen. De FIN-Normen Goed Bestuur zijn afgeleid uit de eerder geldende SBF-Code en
behelzen basale elementen betreffende inrichting, structuur en organisatie van FIN-leden. Het beleid van
Fonds Westland is om deze normen na te leven. Slechts één norm behoeft nog verdere uitwerking, namelijk
de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren. Fonds Westland zal jaarlijks een rapportering betreffende
werkwijze van het fonds indienen bij het FIN-bureau, om hiermee de principes van ‘good governance’ volledig
na te streven. Eens in de vier jaar toetst een externe toetser de rapportering op inhoudelijke juistheid.
• PR en Communicatie. Het profiel in externe uitingen is scherper neergezet. De slogan is: Fonds Westland
maakt ’t mogelijk. Ook de social media worden ingezet door middel van Facebook en Instagram. Voor de
Glazen Pluim is gekozen voor een aparte website en eigen Facebook pagina, die goed bezocht zijn en voor
veel publiciteit gezorgd hebben. Ook de redactionele artikelen (9 x) in AD/Haagsche Courant droegen bij aan
de naamsbekendheid van Fonds Westland. Ook hebben de bestuursleden een groot aantal posters van de
Glazen Pluim opgehangen door het gehele Westland. Ook dit verhoogde de herkenbaarheid. Aan de hand
van brainstormsessie is een communicatieplan vastgesteld.
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• Ontwikkelingen bij De Westlandse Druif (m.n. oriëntatie op mogelijkheden waardoor het Paviljoen beter
geëxploiteerd wordt). In het verslagjaar trad Jan Kleyberg (oud-voorzitter Fonds Westland) aan als voorzitter
van het bestuur van Stichting De Westlandse Druif, hetgeen een nieuwe impuls geeft aan de exploitatie van
De Westlandse Druif. Ook dit jaar heeft Fonds Westland de huur van De Westlandse Druif omgezet naar een
donatie en tevens is er een oogstkrediet verstrekt.
• Strategiediscussie over de toekomst van Fonds Westland
• De Jaarrekening en het Jaarverslag 2016.
• Varend Corso. Fonds Westland ondersteunt de komende drie jaar het Varend Corso Westland met een
jaarlijkse bijdrage van 20.000 euro. Hiervan is € 5.000, - bestemd voor de organisatiekosten stichting Varend
Corso, terwijl € 15.000, - bestemd is voor de deelnemers. Totaal kunnen 12 niet-commerciële deelnemers,
zoals dorpskernen het bedrag gebruiken als inschrijfgeld.
• De College Tour. Bestuurdersbank Westland organiseert met regelmaat een interactieve kennis- en
netwerkbijeenkomst, genaamd College Tour, waar bestuursleden van maatschappelijke organisaties uit
Westland en Hoek van Holland aan deelnemen. Op deze bijeenkomsten worden deelnemers geïnspireerd en
uitgedaagd en wordt kennis gedeeld. Donderdag 30 november was er een College Tour in samenwerking met
de Westlandse fondsen, met als thema ‘Het geld ligt op straat, pak jij het op?’. Fonds Westland kreeg, samen
met RaboWestlandfonds en Loswal ‘De Bonnen’ de gelegenheid om de fijne kneepjes van een goede
fondsaanvraag toe te lichten, terwijl via GJ Personeelsdiensten en Priva ook bedrijfssponsoring aan de orde
kwam. Bijzonder was dat bestuurders van maatschappelijke organisaties hun project ter plekke konden
pitchen, waarbij zij in het voortraject begeleid waren door bestuurderscoaches van de Bestuurdersbank
Westland. De Bestuurdersbank is een samenwerkingsproject van Vitis Welzijn en de Van Poelje Academie.
De bijeenkomst was druk bezocht en heeft geleid tot vier gehonoreerde aanvragen.
Donatiebeleid
In het verslagjaar werden Richtlijnen Donatiebeleid op slechts één onderdeel aangepast, namelijk op gebied
van de AED’s. Stichting AED Westland zet zich er, in samenwerking met de Hartstichting en met steun van
Fonds Westland, voor in dat heel Westland voldoet aan de 6-minuten zone. Daarom is besloten om buiten
stichting AED Westland geen aanvragen voor AED’s meer te honoreren.
Voor het overige was er geen aanleiding om de Richtlijnen Donatiebeleid aan te passen of aan te vullen.
Contact tussen bestuur en aanvragers
Het bestuur vindt het belangrijk dat inzicht wordt verkregen in de specifieke omstandigheden en uitgevoerde
activiteiten van de aanvragers. Daartoe wordt een deel van de donatietoekenningen persoonlijk uitgereikt.
Vooral als het gaat om een aanvrager die niet eerder bij het Fonds heeft aangeklopt, of als het gaat om een
bijzonder initiatief, wil het bestuur graag persoonlijk contact hebben. In het verslagjaar is 27 keer een
donatietoekenning persoonlijk overhandigd. Dat is 37,5% van de toekenningen. (In 2016 was dit 36%. In 2015
was dit 30%. In 2014 was dit 22%.)
Daarnaast gaan bestuursleden regelmatig in op uitnodigingen voor activiteiten die door het Fonds gesteund
worden. Bijzondere ervaringen tijdens deze ontmoetingen worden tijdens bestuursvergaderingen gedeeld.
Het verloop van de projecten wordt vaak gevolgd door de bestuursleden en er wordt, indien mogelijk, een
persoonlijk bezoek gebracht bij de realisatie van het project.
Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij in hun eigen netwerk bekendheid geven aan de mogelijkheden
bij het Fonds. Zij vervullen de functie van ambassadeur voor het Fonds.
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Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN)
Fonds Westland is lid van de vereniging Fondsen in Nederland (FIN). De ledenvergaderingen van de FIN
werden door een afvaardiging van het bestuur bijgewoond.
Het Fonds onderschrijft de Gedragscode van de FIN en leeft deze ook na. Actuele onderwerpen worden door
de FIN op de agenda van ledenbijeenkomsten gezet zodat de Fondsen gevoed worden met nieuwe inzichten
in nieuwe thema’s. In najaar 2017 is SBF Code Goed Bestuur in de Algemene Ledenvergadering
aangenomen. Het door de leden in de ALV aangenomen voorstel van het FIN-bestuur bevat tien harde
normen, die zijn geselecteerd uit de SBF Code Goed Bestuur en waaraan de vermogensfondsen zullen
moeten voldoen. Deze normen zullen (evenals dat het geval is voor de zachte normen) nader en meer
specifiek worden uitgewerkt in de komende periode. Niet alle vermogensfondsen zijn onderworpen aan het
toezicht. Vermogensfondsen zonder ANBI-status vallen hier niet onder. Hetzelfde geldt voor
vermogensfondsen die jaarlijks minder dan € 150.000 uitgeven aan de doelstelling. In eerste instantie geldt
het toezichtsysteem voor de leden van de FIN. Zodra de overheid de harde normen algemeen verbindend
heeft verklaard, krijgen deze een algemene werking en zullen daarmee van toepassing zijn op alle
vermogensfondsen in Nederland (FIN-leden en niet-FIN leden)
Het toezicht op de harde normen en het uitvoeren van visitaties rondom de zachte normen, is de
verantwoordelijkheid van de op te richten Stichting Toezicht Vermogensfondsen. Vermogensfondsen zullen
worden verplicht zich te registreren op het Centraal Informatiepunt Filantropie. Fonds Westland heeft hieraan
reeds voldaan. Het voldoen aan de harde normen leidt tot een vinkje bij dit Centraal Informatiepunt. De
vrijwillige visitatie leidt daar tot een tweede vinkje. De rapportageverplichting gaat in per 1 januari 2018 op
basis van vrijwilligheid.
Contact met het gemeentebestuur
Met het gemeentebestuur Westland is jaarlijks overleg om elkaar te informeren en zo mogelijk te komen tot
samenwerking bij gezamenlijke projecten.
In een overlegbijeenkomst in april met een brede delegatie van het College, heeft wethouder De Goeij het
Sociaal beleidskader toegelicht. Er is van gedachten gewisseld over het feit dat er binnen de verenigingen
modernere “lossere” vormen moeten komen. Het belang van natuur en educatie neemt toe. Ook is er
uitgebreid aandacht voor het accommodatiebeleid. Andere onderwerpen die aan de orde zijn: Groene
projecten, Wijdoenmee.nl, kindpakket en Kwekers in de Kunst. Gemeente Westland stelt verheugd te zijn over
de diversiteit en expertise binnen de fondsen, waarbij een enorm netwerk ontsloten wordt voor de
samenleving. Ook is gesproken over het Leefomgevingsfonds en het Duurzaamheidsfonds, beiden
initiatieven van Gemeente Westland. In het verlengde hiervan is er op 2 mei een bespreking geweest over
burgerinitiatieven en het sociaal beleidskader op initiatief van wethouder De Goeij waar de Westlandse
Fondsen voor waren uitgenodigd.
Fondsenspreekuur en voorlichtingsavond
In 2017 zijn er, in tegenstelling tot voorgaande jaren geen fondsenspreekuren georganiseerd. De animo bij
potentiële bezoekers voor dit spreekuur was de laatste tijd afgenomen. Ook leefde de indruk dat deze vorm
voor sommige mensen toch een te hoge drempel is. Gezocht wordt naar nieuwe vormen waarin Westlanders
kunnen plannen laagdrempelig aan de fondsen kunnen voorleggen. Daarom is eind 2016 gekozen voor een
grote informatie-, netwerkbijeenkomst.
In 2017 is aansluiting gezocht bij de Westlandse College Tour die periodiek georganiseerd wordt door Vitis
Welzijn en de Bestuurdersbank. Dit resulteerde op 30 november in een College Tour met als thema ‘Het geld
ligt op straat, pak jij het op?’.
Omdat binnen dit thema ook de bedrijfssponsoring past, zijn twee bedrijven benaderd om ook medewerking
aan deze avond te verlenen.
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Alle Westlandse maatschappelijke organisaties waren 30 november uitgenodigd en werden uitgedaagd om
een project, waarvoor geld nodig is, te presenteren. Hiervoor werden zij vooraf begeleid door bestuurscoaches van de Bestuurdersbank Westland. Tijdens de bijeenkomst kregen de organisaties een minuut de tijd
om hun project te presenteren, waarna door de aanwezigen gestemd kon worden op het meest sympathieke
plan. Hier rolden drie ‘winnaars’ uit, terwijl de fondsen samen nog een ‘wild cart’ konden uitreiken. De
betreffende vier organisaties konden vervolgens hun project uitgebreider toelichten, waarna de drie fondsen
en twee bedrijven gemotiveerd aangaven of het project kans maakte op financiële steun. Zo werden, aan de
hand van concrete voorbeelden, de donatiecriteria door de fondsen en de bedrijven uiteengezet. Ook was er
gelegenheid voor informeel contact. De avond had een zeer hoge opkomst en werd uitermate positief
gewaardeerd door de genodigden.
Helaas is de opzet van de Westlandse College Tour dat er geen onderwerpen herhaald worden. Wel is het
plan om als fondsen bij volgende edities van de College Tour nadrukkelijk aanwezig te zijn, zodat organisaties
in het informele gedeelte van de bijeenkomst fondsen kunnen benaderen met hun eventuele plannen.
In 2018 zullen de drie Westlandse fondsen zich beraden hoe zij verder gaan met gezamenlijke bijeenkomsten,
hetzij via spreekuren in een andere vorm, hetzij via voorlichtingsbijeenkomsten.
Contacten met andere Fondsen
Met Fonds Loswal de Bonnen en het RaboWestlandfonds is er op structurele basis samenwerking bij het
organiseren van gezamenlijke laagdrempelige voorlichtingsactiviteiten.
Ook voor het overige is er goed contact tussen de drie Westlandse fondsen.
Tussen Fonds Loswal de Bonnen en Fonds Westland is het afspraak om elkaar op de hoogte te houden van
alle beslissingen die op aanvragen worden genomen. Maar ook RaboWestlandfonds en Fonds Westland
weten elkaar te vinden als daar behoefte aan is.
Eén en ander laat onverlet dat de drie fondsen hun eigen beleid hebben en hun eigen koers varen.
Fonds Westland onderhoudt een goede en speciale relatie met het Haagse Fonds 1818.
Fonds 1818 heeft in het verleden in nauw overleg met Fonds Westland een adviseur in dienst genomen die
werkzaam is voor Fonds Westland. Dit komt de kwaliteit van de advisering ten goede en heeft tot gevolg dat
Fonds Westland geen eigen kantoor hoeft in te richten. De adviseur, Margreet Aantjes- Cozijnsen, heeft haar
werkplek op het kantoor van Fonds 1818 in Den Haag, waar ook de projectadministratie Fonds Westland is
ondergebracht.
Daarnaast is sinds 2012 het beheer van het fondsvermogen uitbesteed aan Fonds 1818 (zie paragraaf
‘Fondsvermogen en jaarbudget’ op pagina 4). Het bestuur beraadt zich op een intensievere vorm van
samenwerking of samengaan in de toekomst.
Overige fondsen
Net als Fonds 1818 is ook Fonds Schiedam Vlaardingen een fonds met vergelijkbare wortels als Fonds
Westland. Ook in 2017 zijn er oriënterende contacten geweest tussen Fonds Westland en Fonds Schiedam
Vlaardingen in het kader van de strategische discussie binnen Fonds Westland over de toekomst van het
fonds.
In 2016 trad Fonds Westland toe tot de groep fondsen die samenwerkt in Wijdoenmee.nu, een platform van
fondsen voor het doen van donatieaanvragen voor kleinschalige (particuliere) initiatieven van en voor
vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders in Nederland. In 2017 is een aanvraag
van kinderopvang Okidoki Naaldwijk via Wijdoenmee.nu gehonoreerd.
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Toelichting donaties per sector
Kunst en cultuur
In 2017 ging een bedrag van € 84.025,60 naar kunst en cultuur. Er werden 18 aanvragen gehonoreerd.
De grootste donatie binnen het beleidsterrein ging naar de ’s-Gravenzandse Korenmolen doordat de in 2015
verstrekte renteloze lening voor vervanging van het wiekenkruis grotendeels werd omgezet in een donatie (€
27.464, -).
Voor de opzet van een programma receptieve kunstbeoefening voor Westlandse basisscholen kreeg
Westland CultuurWeb een toekenning van € 14.000, -. Receptieve kunst omvat het bezoeken van musea en
exposities, en het bezoeken van voorstellingen muziek, dans, theater, en uitingen op gebied van de media
(foto en film).
Het nieuwe Concertkoor Westland, onderdeel van korenvereniging Deo Sacrum, ontving € 6.000, - voor de
eerste Westlandse Night of the Proms dat in oktober 2017 plaatsvond. Het koor bracht, met medewerking van
het Zoetermeers Mannenkoor en begeleid door een professioneel orkest, een geweldig avondvullend
programma ten gehore met muziek van Gershwin tot Verdi, alsook musicalliedjes uit bijvoorbeeld West Side
Story en filmmuziek uit Saving Private Ryan en Schindler’s List.
De Naaldwijkse Muziekvereniging Fusica en Muziekvereniging St. Gregorius ontvingen eveneens relatief hoge
donaties van € 7.000, - c.q. € 6.513, - voor muziekinstrumenten.
De Sonnehoeck kon rekenen op een donatie van € 10.000, - om de historische druivenkas te restaureren.
Sociaal-maatschappelijk
Op sociaal-maatschappelijk terrein werden 16 aanvragen gehonoreerd met een totaal bedrag van €
103.920,19.
Hieronder is ook het project Welzijn met Muziek ingedeeld, hoewel dit project ook ingedeeld zou kunnen
worden onder kunst & cultuur. Voor het jaar 2017 werd een bedrag van € 35.000 uitgetrokken. (Zie voor meer
informatie over ‘Welzijn met Muziek’ het betreffende hoofdstuk in dit jaarverslag.)
Afgezien van Welzijn met Muziek, waren opvallende projecten die op sociaal-maatschappelijk gebied
gehonoreerd werden de rolstoelauto van de Zonnebloem (€ 2.500,-), het opleidingstraject voor de vrijwilligers
van de Plusbus (€ 5.000, -), de inrichting van een kleinschalig wonen project van stichting Droom je Thuis
(7.500, -) en het maatjesproject voor kinderen/jongeren van Vitalis (€ 6.300, -).
Vitalis is al lange tijd werkzaam in de meeste plaatsen binnen de regio Haaglanden. Door middel van
getrainde maatjes worden kinderen, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie
bevinden en het risico lopen in de problemen te raken, begeleid. In 2017 is Vitalis ook gestart in gemeente
Westland. De donatie van Fonds Westland is voor verdere uitbouw in Westland in 2018.
Zeker ook meldenswaardig is het nieuwe initiatief ‘Westland Ontmoet’, een initiatief van een aantal Westandse
organisaties en Westlanders, waarvan Vitis Welzijn de penvoerder is. Tijdens de week ‘Westland Ontmoet’ in
september werden zowel informele als georganiseerde ontmoetingen tussen mensen binnen heel Westland
gestimuleerd. Op verschillende plekken, momenten en tijdstippen vond een grote diversiteit aan ontmoetingen
plaats, zoals een buurtbarbecue, bingomiddag, dansavond, koffie- en theekransje, (voor)leesmiddag,
onderhoudsactie, en ga zo maar door.
Het nieuwe eigen initiatief van Fonds Westland ‘De Glazen Pluim’ is ook ingedeeld bij de sociaal
maatschappelijke projecten, omdat deze prijs is uitgeschreven om projecten te stimuleren die verbinding
tussen mensen teweegbrengen. De Glazen Pluim is een paraplu waaronder uiteindelijk de 18 projecten vallen
van de prijswinnaars van De Glazen Pluim. Met De Glazen Pluim was een totaalbedrag van € 23.961
gemoeid, waarvan € 20.000, - prijzengeld. Er werden een groot aantal mooie initiatieven voor De Glazen Pluim
ingediend, waarbij het voor de jury moeilijk kiezen was. Vast staat dat De Glazen Pluim 2017 geslaagd is.
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Sport en recreatie
Op gebied van sport en recreatie werden aan 10 projecten een donatie toegekend. Totaal ging er € 51.750
naar sport en recreatie, zo’n 15% van het totale budget. Zo is er gezorgd voor renovatie van diverse
sportaccommodaties in Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Kwintsheul.
Ook dit jaar wisten ook scoutingclubs het fonds weer te vinden. Scoutingclubs hebben, als laagdrempelige
organisaties met veel vrijwilligers de sympathie van het fonds. Stichting Scouting Kampeerterrein Staelduinse
Bos ontving € 10.000 voor nieuwe toiletten en Scouting de Lier werd financieel ondersteund voor het
opknappen van de keuken (€ 2.000, -).
Met twee projecten werd bijgedragen aan nieuw aanbod binnen ons werkgebied. Een donatie van € 5.300, ging naar materiaal voor ‘free runnen’ van UDI Gymnastics Westland, een nieuwe sport die juist jongeren
aantrekt die doorgaans niet van sport houden.
Ook het project Old stars Footbal Westland is erop gericht mensen tot bewegen aan te zetten die dit niet of
niet meer doen, te weten oudere mannen. Het Nationaal Ouderenfonds helpt drie Westlandse
voetbalverenigingen om deze bijzondere tak van de voetbalsport op te zetten (donatie € 6.000, -).
Educatie
In 2017 ging er € 30.125 naar het beleidsterrein educatie verdeeld over 7 projecten.
De hoogste donatie van € 12.000, - ging naar stichting Narrenschip voor het schoolproject ‘Schuilnaam
Bertus’, een indrukwekkende voorstelling over Joodse Vluchtelingen in de oorlog. Dit stuk wordt komende
jaren 60 keer gespeeld voor schoolklassen in het middelbaar onderwijs. ‘Schuilnaam Bertus’ vertelt het
verhaal van illegale Joodse vluchtelingen die worden opgevangen in verschillende vluchtelingenkampen in
Nederland. Wat velen niet weten, is dat er ook een vluchtelingenkamp in onze regio was. In Hoek van Holland eerst in de Rotterdamse Vacantie School en later in de voormalige exportslachterij Vianda aan de
Slachthuisweg - worden gedurende een paar jaar honderden Joodse vluchtelingen gehuisvest. Aan het project
is een lespakket gekoppeld.
Aan School’s Cool Westland werd een donatie van € 2.000, - toegekend voor ondersteunende werkmaterialen
ten behoeve van de vrijwilligers, waarmee zij hun werk gemakkelijker kunnen doen.
De Rechtswinkel in Naaldwijk heeft een donatie van € 2.000, - gekregen om hun vrijwilligers een cursus
gesprekstechnieken aan te bieden speciaal op sociaal-emotioneel vlak.
Ook in 2017 werd er bij Fonds Westland aangeklopt voor de realisatie van een groen schoolplein. Basisschool
Pius X in Wateringen ontving hiervoor € 4.000, -.
Natuur & Milieu
Op het terrein van Natuur & Milieu werden 20 ingediende aanvragen gehonoreerd. Totaal is een bedrag van €
54.875 toegekend.
Onder ‘natuur & milieu valt ook De Westlandse Druif. De Westlandse Druif heeft plan ingediend voor een
promotiecampagne verspreid over een periode van 3 jaar. Hiervoor is eerder een donatie van € 75.000, toegekend.
Een project dat het fonds al vele jaren steunt is de Nationale Zomerbloemententoonstelling. Dit typisch
Westlandse project trekt enorme aantallen bezoekers. Het fonds doneerde in 2017 net als vorige jaren
€
5.000, -.
Het Varend Corso Westland is een vergelijkbaar project. Ook in 2017 konden 12 niet-commerciële
Westlandse deelnemers aan het Varend Corso rekenen op € 1.250 startbijdrage. Bovendien heeft Fonds
Westland aan de organisatie van het Varend Corso een meerjarige toezegging gedaan van € 15.000, - voor 3
jaar. Van 2018 t/m 2020 krijgt de organisatie jaarlijks € 5.000, -.
Hierboven zijn vooral de relatief hoge en/of opvallende donaties genoemd. Daarnaast werden echter nog vele
kleinere schenkingen gedaan waarmee verenigingen en instellingen veel specifieke wensen tot uitvoering
konden brengen.
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Westlandse Druiventuin
De stichting “de Westlandse Druif” exploiteert in Monster een themapark waarmee het behoud van de
Westlandse druiventeelt wordt nagestreefd, en waar geïnteresseerden van in- en buiten het Westland kunnen
ontdekken wat de Westlandse druif is en voor de regio betekent.
De druiventeelt is arbeidsintensief en het project zou niet kunnen worden uitgevoerd als niet vele enthousiaste
vrijwilligers betrokken zouden zijn bij het kweken, krenten en oogsten van de druiven.
Al bij de aankoop van de druiventuin in 2004 was duidelijk dat, hoewel gewerkt wordt met veel vrijwilligers, de
exploitatie van de tuin niet belast kon worden met de lasten gerelateerd aan noodzakelijke investeringen in de
tuin, het ontvangstgebouw en de serres.
Met de investeringen die ons fonds tot en met 2008 in de druiventuin heeft gedaan, is een belangrijke bijdrage
geleverd om de realisatie van dit voor het Westland belangrijke project mogelijk te maken. Net als in
voorgaande jaren heeft het Fonds Westland besloten De Westlandse Druif een donatie te doen van ad €
188.717 (exclusief BTW), wat overeenkomt met de huur 2017 van de druiventuin te Monster.
Daarnaast heeft het fonds zich in 2016 gecommitteerd met een donatie van 3 x € 25.000 (voor de jaren 2016,
2017 en 2018) aan een promotiecampagne die De Westlandse druif gaat voeren.
Welzijn met Muziek (Muziek verbindt mensen)
Welzijn met Muziek is een uniek project waarin Vitis Welzijn en Fonds Westland samenwerken. In 2017 is
voor het zesde jaar het project uitgevoerd.
Het doel van dit project is om Westlandse koren en muziekverenigingen de gelegenheid te bieden om op te
treden bij woon- en zorginstellingen en in wijkcentra in Westland. Terwijl bewoners en omwonenden genieten
van een optreden, ontvangt het optredende koor/muziekvereniging een financiële bijdrage van Fonds
Westland. Kortom een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Sinds 2014 is deze vergoeding € 300 per
optreden. Voorwaarde is dat het koor of de muziekvereniging geen extra kosten in rekening brengt en dat het
tweede optreden niet op dezelfde locatie plaatsvindt. Verzorgingshuizen en dienstencentra kunnen op hun
beurt per jaar maximaal zeven gratis optredens door zeven verschillende koren en/of muziekverenigingen
ontvangen.
Het project was ook in 2017 een groot succes met 109 optredens. Er deden 25 locaties mee aan het project
en 63 koren en muziekverenigingen.
De reacties van bezoekers waren onverkort enthousiast. De koren en muziekverenigingen zijn blij met de
mogelijkheid om iets bij te dragen aan het welbevinden van de ouderen, terwijl ze ondertussen iets
bijverdienen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Vitis Welzijn coördineert het gehele project. In 2016 is er een nieuwe website gelanceerd
www.welzijnmetmuziek.nl die gereed was voor de matchingsperiode van 2017. Het matchingsproces is
hierdoor toegankelijker geworden en ook is de aantrekkelijkheid verbeterd. In totaal is er voor Welzijn met
Muziek 2017 een bedrag van € 32.700,--uitgegeven.
Website Fonds Westland
De website van ons Fonds wordt actief bijgehouden. De website geeft een handleiding voor het indienen van
een aanvraag en een overzicht van algemene donatiecriteria. Aanvraagformulieren kunnen gedownload
worden en bij voorkeur digitaal ingediend.

- 32 -

Fonds Westland
Westland
5.2 Beleidsplan Fonds Westland 2015-2019
Beleidsplan Fonds Westland 2015-2019
Stichting Fonds Westland is een vermogensfonds dat financiële steun verstrekt voor algemeen
maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Werkgebied van het Fonds is de gemeente Westland.
Missie
Het Fonds ziet het als haar missie de kwaliteit van de Westlandse samenleving te verbeteren.
Het werkterrein van het Fonds omvat: zorg, welzijn, educatie, cultuur en kunst, sport en recreatie, natuur en
milieu. Het Fonds spant zich in om de opbrengst van het haar ter beschikking staande vermogen doelmatig en
op een evenwichtige wijze te besteden.
Donaties
Vanuit de Westlandse samenleving kunnen donatie-aanvragen bij het fonds worden ingediend, die door het
fonds aan de beleidscriteria worden getoetst.
Het fonds heeft een jaarlijks donatiebudget dat gerelateerd is aan de opbrengst van het fondsvermogen. Uit
de jaarlijkse opbrengst van het vermogen wordt de inflatiecorrectie die nodig is om de koopkracht van het
fondsvermogen in stand te houden, aan het vermogen toegevoegd. Het restant is beschikbaar voor donaties
en dekking van de organisatiekosten.
Stichting Fonds Westland is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Algemene donatiecriteria
Bij de beoordeling van alle donatieaanvragen gelden de volgende algemene criteria:
• Het project moet voortkomen en/of plaatsvinden in ons werkgebied of in ieder geval direct ten goede
komen aan mensen in ons werkgebied
• Aanvrager moet een rechtspersoon zijn met volledige rechtsbevoegdheid Het project mag niet reeds
gestart of gerealiseerd zijn op het moment dat ons fonds nog een beslissing moet nemen.
• Het doel van het project moet algemeen geaccepteerd zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat het project
geen uitgesproken politiek of religieus karakter mag hebben. Het project moet een breed
maatschappelijk doel dienen. Dat wil zeggen dat een redelijke groep mensen profijt heeft van het door
ons fonds beschikbaar gestelde bedrag.
• De kosten moeten tegen het gediende doel opwegen.
• De overheid c.q. een reguliere overheidstaak komt niet in aanmerking voor donaties. Hieronder vallen
ook organisaties die taken uitvoeren die tot de verantwoordelijkheid horen van de overheid en als zodanig
volledige overheidsfinanciering ontvangen, zoals onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Alleen als het
gaat om projecten die buiten de reguliere door de overheid gefinancierde taken vallen, kan een
uitzondering gemaakt worden.
• Financiële steun betreft uitsluitend projecten, dat wil zeggen geen exploitatiekosten.
• Er moet een inzichtelijke kostenbegroting van het project zijn, de kosten opgenomen in de begroting
moeten reëel en noodzakelijk zijn.
• Het project moet een breed draagvlak hebben, dat wil zeggen dat het project door meerdere partijen
wordt ondersteund. Naast een eigen bijdrage van de aanvragende organisatie kan het gewenst zijn dat
ook overheid, andere fondsen en bedrijven een bijdrage leveren. Van de aanvrager wordt verwacht dat, zo
mogelijk, ook bij andere fondsen of sponsors wordt aangeklopt. Een breed (financieel) draagvlak geeft
vertrouwen voor de toekomst.
• Aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat het project redelijkerwijs niet of niet geheel uit eigen
middelen gefinancierd kan worden.
• Aanvrager moet zelf altijd een eigen bijdrage leveren, in de vorm van geld en/of eigen werkzaamheden.
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Speerpunten fondsenbeleid
Het fonds wil met name activiteiten ondersteunen die erop gericht zijn mensen op zelfstandige en
gelijkwaardige wijze te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Speerpunten van het fonds zijn:
• Projecten gericht op talentontwikkeling van de jeugd;
• Projecten die de sociale cohesie binnen het Westland bevorderen;
• Projecten van en door vrijwilligers voor de samenleving en projecten die het vrijwilligerswerk
ondersteunen;
• Projecten die de participatie en zelfredzaamheid bevorderen van sociaal zwakkere groepen;
• Projecten gericht op behoud van Westlands cultureel erfgoed;
• Projecten waarmee de groene omgeving versterkt wordt en waarbij mensen betrokken worden bij de
natuur om hen heen.
Bestuur
Het bestuur vergadert zes keer per jaar. De bestuursleden zijn actief betrokken bij het behandelen van
aanvragen en het uitreiken van toegekende donaties.
De bestuursleden worden door middel van coöptatie gekozen voor een benoemingstermijn van vier jaar,
waarna zij twee maal herbenoemd kunnen worden
De leden van het bestuur moeten woonachtig en/of werkzaam zijn binnen de gemeente Westland, bij voorkeur
zo, dat de vijf kernen Monster, ’s-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen en De Lier in het bestuur
vertegenwoordigd zijn.
Er is beleid vastgelegd voor nevenfuncties, dat voorkomt dat er sprake is van belangenverstrengeling.
Het bestuur laat zich, bij de besluitvorming over donatieaanvragen adviseren door een onafhankelijk adviseur.
Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen op aanvragen.
De bestuursleden ontvangen een vergoeding van € 4.550,- per jaar per persoon.
Beleggingsbeleid
Het vermogen van het fonds is sinds eind 2012 “risicomijdend” ondergebracht bij Stichting Fonds 1818 in Den
Haag. Tot eind 2017 ontvangt het fonds jaarlijks over het vermogen (dat eind 2012 € 10,5 miljoen groot was)
een rentevergoeding van 4%, verhoogd met het inflatiepercentage over het afgelopen jaar.
Het contract met Fonds 1818 loopt in principe vijf jaar. Tegen het einde van de looptijd zullen partijen met
elkaar in overleg treden over verlenging van het contract en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt.
Personeel
Fonds Westland heeft geen personeel in dienst. Een projectadviseur en secretaresse die in dienst zijn van
Fonds 1818, zijn tevens voor een beperkt aantal uren werkzaam voor Fonds Westland. Hiervoor is met Fonds
1818 een contract gesloten. Dit komt de kwaliteit van de advisering ten goede en heeft tot gevolg dat het
relatief kleine Fonds Westland geen eigen kantoor hoeft in te richten. De adviseur werkt 12 uur per week voor
Fonds Westland en de secretaresse 2 ½ uur per week.
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NR.

PROJECTNAAM
Materialen t.b.v. vrijwilligers
Scholenvoorstellingen Schuilnaam Bertus
Cursus gesprekstechnieken
schoolplein/buitentheater Horticampus
Grensverleggende peer Education (v)mbo
Groen/blauw schoolplein
Gastvrije wijkcentra
De Blinkerd: speeltoestellen
Young Solar challenge Boat

EURO'S
2.000
12.000
2.000
negatief
negatief
4.000
6.000
2.000
2.125
30.125

17054 Stichting AED Westland
17080 Stichting Kidz for Kidz

Buitenkasten voor AED's
Kidz fo Kidz survival

8.000 Regio
negatief Honselersdijk
8.000

17001
17003
17005
17008
17009
17013
17015
17019
17020
17022
17024
17026
17027
17032
17035
17036
17038
17040
17062
17085

Muziekvereniging St. Gregorius
s Gravenzandse Korenmolen
Westlandse Korenfederatie
WPC Nederland 3 Wateringen ism Kunsthuis 18
COV Excelsior
Westlands Dameskoor
Kwekers in de Kunst
Naaldwijkse Muziekvereniging Fusica
Zangkoren Deo Sacrum: Concertkoor Westland
Monument Sonnehoek
Westland Cultuurweb
Theatergroep Het Wilde Westen
Vitis Welzijn
Oratoriumkoor De Lier
Westlands Zeemanskoor Onder Zeil
Careyn DWO
Stichting Boerol
Streek- en Tuinbouwhistorie Westland
Sint Lambertuskerkje
Streek- en Tuinbouwhistorie Westland

Muziekinstrumenten
Vervanging wiekenkruis
Dag van de Kinderkoren
Kunstbazaar 2017
Jubileumconcert 125-jarig bestaan
Jubileumconcert 40-jarig bestaan
Duizend Dukaten
Muziekinstrumenten
1e Westlandse Proms
Restauratie historische druivenkas
Kunstpracht 9
Marathonvoorstelling Genesis
Gooi maar in mijn pet festival
Najaarsconcert 2017
Theatervoorstelling
Huiskamerconcerten
Lustrum Boerol festival
Schilderij Herckenrat
verbetering binnen en buitenruimte
3 schilderijen van H. Bekman

17002
17007
17031
17045
17046
17047
17049
17050
17051
17052
17053
17055
17056
17057
17058
17059
17065
17074
17075
17078

De Noordzee
Nationale Zomerbloemententoonstelling
Westlandse Natiuur en Milieu Stichting
Stichting Corsoboot Kern Monster
Stichting Corsoboot Kern Poeldijk
Hospice Beukenrode
Stichting Corsoboot Honselersdijk
Stichting Corsoboot Kwintsheul
Stichting Corsoboot Wateringen
Stichting Corsoboot De Lier Vaart Mee
Stichting Zuid Hollands Landschap
Stichting Corsoboot Westland
Stichting Corsoboot Kern Naaldwijk
Koor4Fun
Stichting Corsoboot Rode Kruis
Vrij Theater Westland
Showband GLAZ
Westlands Streekmuseum
Varend Corso Westland
Stichting Duinbehoud

17014
17016
17017
17018
17021
17023
17025
17028
17029
17030
17033
17034
17041
17043
17060
17068
17069
17071
17073

Gemeente Westland
Stichting VTV
Fonds Westland
Seniorenraad Westland
Middin
Droom je Thuis
KBO Kwintsheul
Humanitas
Vitis Welzijn
Stichting Op Visite
Zorginstellingen Pieter van Foreest: De Opmaat
Nationale Vereniging de Zonnebloem
Stichting Perspektief
Stichting Wielewaal
Nationale Vereniging de Zonnebloem
Pieter van Foreest: De Triangel
Vitis Welzijn/Fonds Westland
Westlands Sinterklaasfeest
Vitalis

17037
17039
17044
17063
17066
17067
17072
17077
17083

ORGANISATIE
School's Cool Westland
Narrenschip
Rechtswinkel Westland
Lentiz Onderwijsgroep
Cross Your Borders
WSKO: Pius X
Vitis Welzijn
PCPOW
Lentiz Onderwijsgroep

DISTRICT
Regio
Regio
Naaldwijk
Naaldwijk
Regio
Wateringen
Regio
Monster
Naaldwijk

TRAJECT
Educatie
Educatie
Educatie
Educatie
Educatie
Educatie
Educatie
Educatie
Educatie

Gezondheid
Gezondheid

6.513
27.464
700
1.000
2.000
1.500
Vrijgevallen
7.000
6.000
10.000
14.000
2.000
700
2.000
Vrijgevallen
negatief
2.000
1.019
negatief
130
84.026

Kwintsheul
s-Gravenzande
Regio
Wateringen
Naaldwijk
Naaldwijk
Kwintsheul
Naaldwijk
De Lier
Kwintsheul
Regio
Naaldwijk
s-Gravenzande
De Lier
Naaldwijk
Naaldwijk
Overig
Honselersdijk
s-Gravenzande
Honselersdijk

Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur

Boskalis Beach Cleanup Tour 2017
Zomerbloemententoonstelling 2017
Gezond Groeien 2017
Varend Corso 2017
Varend Corso 2017
Kunst aan het bed gedurende 3 jaar
Varend Corso 2017
Varend Corso 2017
Varend Corso 2017
Varend Corso 2017
Nieuwe toegangspoort Staelduinse Bos
Varend Corso 2017
Varend Corso 2017
Varend Corso 2017
Varend Corso 2017
Varend Corso 2017
Varend Corso 2017
Zonnepanelen
Varend Corso 2018/2019/2020
Bescherm de Kust

2.500
5.000
825
1.250
1.250
5.550
1.250
1.250
1.250
1.250
5.000
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
2.000
15.000
4.000
54.875

Regio
Naaldwijk
Regio
Monster
Poeldijk
Naaldwijk
Honselersdijk
Kwintsheul
Wateringen
De Lier
s-Gravenzande
Regio
Naaldwijk
Naaldwijk
Regio
Monster
s-Gravenzande
Honselersdijk
Regio
Regio

Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu
Natuur/milieu

Hestel social Sofa heenweg
Sportdag
De Glazen Pluim 2017
Start Senioren Journaal Westland
Werkwinkel: Borduurmachine
Rolstoelbus
Meubilair (verhuizing naar Quintus)
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Westland Ontmoet 2017
Op Visite bij Pieter van Foreest
Nostalgische kast voor buurtwinkeltje
Zonnebloem auto
Kidscorner Woonhotel Poeldijk
Logeerweekenden gehandicapten
50-jarig jubileum
Buiten zithoek
Welzijn met Muziek 2018
Westlands sinterklaasfeest 2017
Maatjesproject kinderen/jongeren 2018

714
1.445
23.961
Vrijgevallen
2.000
negatief
negatief
teruggetrokken
11.000
4.500
negatief
2.500
1.500
negatief
500
negatief
35.000
500
6.300

s-Gravenzande
Monster
Regio
Regio
Wateringen
s-Gravenzande
Kwintsheul
Overig
Regio
Regio
Monster
Regio
Poeldijk
Regio
Wateringen
De Lier
Regio
Regio
Regio

Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.

17079 Vitis Welzijn
17081 Droom je Thuis
17084 Stichting iQ+

Opleiding Plusbusvrijwilligers
Inrichting kleinschalig wonen gehandicapten
Voorlichtingskosten dmv website en flyer

17004
17006
17010
17011
17012
17042
17048
17061
17064
17070
17076
17082

Renovatie keuken, bar en kantine
Schoolvoetbaltoernooi 2017
Jubileumshow 85-jarig bestaan
Renovatie sportaccommodatie
Trainingscoördinator
Free runnen
nieuwe medailles
opknappen keuken
OldStars Walking Footbal Westland
Bolte voetenpad
Renovatie Eekhouthal
Nieuwe toiletten

VV Naaldwijk
Stichting Schoolvoetbal Westand
SV De Lier
Stichting Sportpark Maasdijk
CKV-Valto
UDI Gymnastics Westland
Avondwandelvierdaagse Naaldwijk
Scouting De Lier
Nationaal Ouderen fonds
Scouting Poeldijk
Stichting Beheer en Expl.Sportacc. Quintus
Scouting Kampeerterrein Staelduin

5.000 Regio
7.500 Naaldwijk
1.500 Regio
103.920
10.000
450
2.500
10.000
negatief
5.300
500
2.000
6.000
teruggetrokken
5.000
10.000
51.750

Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.
Sociaal-maatsch.

Naaldwijk
Regio
De Lier
Maasdijk
De Lier
s-Gravenzande
Naaldwijk
De Lier
Regio
Poeldijk
Kwintsheul
s-Gravenzande

Sport/recreatie
Sport/recreatie
Sport/recreatie
Sport/recreatie
Sport/recreatie
Sport/recreatie
Sport/recreatie
Sport/recreatie
Sport/recreatie
Sport/recreatie
Sport/recreatie
Sport/recreatie

DISTRICT
Regio
Wateringen
Regio
Naaldwijk
Regio
s-Gravenzande
Regio
Wateringen
De Lier
Naaldwijk

TRAJECT
Natuur/milieu
Sociaal-maatsch.
Educatie
Kunst/cultuur
Sociaal-maatsch.
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Kunst/cultuur
Sport/recreatie
Educatie

332.696
Westlandse Druif

Huur 2017

188.717
521.413

NR.
15074
16006
16011
16030
16064
16078
16083
17008
17010
17044

ORGANISATIE
Stichting Ondernemende Kinderboerderijen
Zorginstellingen Pieter van Foreest
Projectenbureau Haagse Musea
Popkoor Bes'tof
Vitis Welzijn ism Fonds Westland
Aquarelistenkring
Kunstenaarscollectief WIT
WPC Nederland 3 Wateringen ism Kunsthuis 18
SV De Lier
Rechtswinkel Westland
VRIJGEVALLEN PROJECTEN

PROJECTNAAM
Kinderboerderijen Actief Toer
Tuinhuisje Zorgkwekerij Nieuw Zuiderveld
Vervolgpilot Haags Cultuurmenu Westlandse scholen
Jubileumconcert
Welzijn met Muziek 2017
Laminaat vloer nieuw onderkomen
Kunst-en Atelierroute 2017
Kunstbazaar 2017
Jubileumshow 85-jarig bestaan
Cursus gesprekstechnieken

EURO'S
1.000
2.970
636
108
2.000
50
565
242
549
408
8.528

Fonds Westland
Westland
5.4 Begroting Fonds Westland 2018
Begroot 2018 Realisatie 2017

Begroot 2017 Realisatie 2016

Baten
Rente-inkomsten (excl inflatiecorrectie)
Inflatiecorrectie
Overige rente
Huur Druiventuin
Waardemutatie beleggingen
incidentele baten

430.000
150.000
250
188.717
-20.000
0

431.019
150.980
637
188.717
-1.468
24.999

430.000
25.000
250
188.717
-20.000
25.000

429.445
32.256
1.286
188.717
-32.021

Totaal baten

748.967

794.884

648.967

619.683

Kosten Druiventuin
Operationele lasten

400.000
-10.000
188.717
578.717
11.000
589.717

332.696
-8.528
188.717
512.885
2.582
515.467

350.000
-10.000
188.717
528.717
11.000
539.717

316.442
-18.641
188.717
486.518
2.807
489.325

Resultaat uit activiteiten

159.250

279.417

109.250

130.358

Adviseurskosten
Remuneratie en kostenverg bestuur
Overige bestuurskosten
Accountantskosten
PR-kosten
Rente/bankkosten
Overige kosten
Organisatie-kosten

48.500
26.150
6.000
8.500
4.300
500
0
93.950

47.272
26.150
11.035
9.559
10.809
529
0
105.354

47.500
26.150
6.000
8.000
10.000
500
0
98.150

47.106
26.150
2.726
8.240
16.345
449
0
101.016

Resultaat vóór overige baten/lasten

65.300

174.063

11.100

29.342

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

683.667

620.821

637.867

590.341

65.300

174.063

11.100

29.342

-150.000
-84.700

-150.980
23.083

-25.000
-13.900

-32.256
-2.914

Lasten
Donaties
Vrijvallen
Donatie huur Druiventuin

Overige baten
Overige lasten
Overig resultaat
Totaal lasten
Saldo baten- en lasten
inflatiecorrectie
Resultaat na inflatiecorrectie

