Fonds Westland
Vraag & Antwoord
Er worden op dit moment veel vragen gesteld over de mogelijke aansluiting van Fonds Westland bij Fonds 1818. Hieronder de meeste gestelde vragen en de antwoorden.

-> Wat speelt er?
Als Fonds Westland geven we al jaren financiele steun aan prachtige, lokale projecten die ten
goede komen aan onze samenleving. Denk bij voorbeeld aan Welzijn met muziek, het Varend
Corso en de Zomerbloemententoonstelling. Als fondsbestuur vinden wij het belangrijk dat ook
in de toekomst projecten in het Westland die daarvoor in aanmerking komen, kunnen rekenen
op goede ondersteuning, begeleiding en giften.
De afgelopen vijf jaar keerde Fonds Westland ieder jaar ruim 300.000 euro uit aan lokale projecten om het Westland sterker, leuker en ook mooier te maken. We willen dus dat dit mogelijk
blijft. Maar als Fonds Westland alleen verder gaat komt het beschikbare geld voor giften onder
druk te staan. Daarom besloten we als fondsbestuur een koers uit te zetten voor de toekomst.

-> Waarom onderzoekt Fonds Westland aansluiting bij Fonds 1818 ?
Om ook in de toekomst voldoende geld beschikbaar te hebben voor projecten in het Westland
is Fonds Westland nu in overleg met Fonds 1818. Organisatorisch en financieel heeft Fonds
Westland al jaren een sterke band met het meer kapitaalkrachtige Fonds 1818. Zo helpt Fonds
1818 ons met goed vermogensbeheer. De risico’s voor ons fonds worden hiermee verkleind,
terwijl er meer zekerheid is over het beschikbare budget.
Ons contract met Fonds 1818 voor beleggingen en dus voor uitkeringen loopt aan het eind
van dit jaar af. Als we hierover een nieuwe afspraak kunnen maken met Fonds 1818 komen
we in dezelfde omstandigheden terecht als de pensioenfondsen. De lage rente brengt een
korting met zich mee op de uitkeringen, en daarmee op geld voor giften. Misschien is een lager
budget voor een paar jaar nog geen ramp. Bij pensioenfondsen leek het ook wel mee te zullen
vallen. Maar intussen is het daar al tien jaar een probleem. Daarom kiest Fonds Westland voor
zekerheid over inkomsten voor giften. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om voor het
Westland.
In organisatorisch opzicht werken we al nauw samen met Fonds 1818 omdat de projectadviseur voor Fonds Westland gedetacheerd wordt vanuit Fonds 1818 ten behoeve van Fonds
Westland. De projectadviseur maakt deel uit van het team van adviseurs bij Fonds 1818 die
zich gespecialiseerd hebben op de verschillende maatschappelijke terreinen. Indien de overweging is om als Fonds Westland zelfstandig verder te gaan is het inhuren van al deze deskundigheid voor een relatief klein vermogensfonds niet op te brengen.

-> Waar staat Fonds 1818 voor?
Fonds Westland en Fonds 1818 hebben dezelfde achtergrond. Net als Fonds Westland zet
ook Fonds 1818 zich in voor een betere maatschappij door het geven van giften, goede raad,
begeleiding en bovendien door zelf projecten uit te voeren. Iedereen in de regio Delft, Den
Haag, Zoetermeer, Leiden, de Duin- & Bollenstreek en tussenliggende gemeenten kan aanvragen voor een bijdrage indienen bij Fonds 1818, net als mensen in Wateringen en Kwintsheul dat deden tot de eenwording van het Westland in 2004. En iedereen doet dat ook graag.
Westland heeft nauwe relaties met de regio van Fonds 1818 en ook dat schept een band.

-> Heeft het grote Fonds 1818 wel oog voor mensen in een afzonderlijke gemeente als
het Westland?
Fonds 1818, gevestigd in het naburige Den Haag, hecht er veel waarde aan alle aangesloten
gemeenten en hun inwoners. Ook kleinere gemeenten, denk bij voorbeeld aan Midden-Delfland, Noordwijkerhout en Teylingen, maken volop gebruik van de kennis en ervaring van Fonds
1818. Het kan daarbij gaan om workshops, programma’s, advies en begeleiding. Westland
zou daar ook van moeten profiteren. Gezien de schaalgrootte van Fonds 1818 kan door de
inzet van publiciteitscampagnes en speciale programma’s voor doelgroepen meer bereikt worden voor het Westland dan bij Fonds Westland. Een voorbeeld is het ‘groene schoolpleinen
project’ waarbij basisscholen een donatie kregen van maximaal € 25.000,- voor het groener
maken van het plein. Als Fonds Westland hebben we dit project ook uitgevoerd in Westland
waarbij we maximaal € 4000,- doneerden aan basisscholen. Een ander voorbeeld is het project
Welzijn met Muziek. Dit project is gekopieerd van Fonds 1818. In Westland kan een muziekvereniging maximaal twee keer een vergoeding krijgen voor een optreden; bij Fonds 1818 vier
keer. Daarnaast biedt Fonds 1818 ook een podium aan poppentheaters en theatergezelschappen.

-> Voor welke belangen maakt Fonds Westland zich ook sterk in het overleg met Fonds
1818?
In het overleg dat wij met Fonds 1818 voeren, staan de belangen van het Westland voorop.
Wij zetten er als bestuur op in dat er waarborgen komen voor bijdragen aan specifieke Westlandse projecten, zoals het Varend Corso en de Zomerbloemententoonstelling, en dat er
goede omstandigheden komen voor de toekomst van de Druiventuin. Wij maken ons er sterk
voor dat Westlandse ambassadeurs straks een brug slaan tussen Fonds 1818 en de Westlandse samenleving. En dat mensen in het Westland straks bekend zijn met Fonds 1818 en
voor een aanvraag de weg kennen. Dat werkt aanvragen voor een bijdrage in de hand, en ook
dat komt ten goede aan ons Westland.

-> Sportverenigingen krijgen veel steun van Fonds Westland. Kunnen zij in de toekomst
ook aankloppen bij Fonds 1818?
Onze lokale sportverenigingen vervullen een ontzettend belangrijke rol in het Westland. Fonds
Westland doneert ook aan sportverenigingen. Voor investeringen met een maatschappelijk en
verbindend karakter (bijvoorbeeld G-elftal of Old Stars) doneren we relatief meer. Voor investeringen in de sportfaciliteiten zelf (clubgebouwen, sportvelden) is de bijdrage relatief bescheiden. Ook voor sport als maatschappelijk doel moet je in de toekomst een bijdrage kunnen
vragen bij Fonds 1818, net als voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid,
educatie, natuur, milieu en meer. In de gesprekken met Fonds1818 benadrukken wij dat. Zo
draag je bij aan het verenigingsleven in de Westlandse samenleving.

-> Wanneer komt er meer duidelijkheid?
Binnenkort hopen we er met het bestuur van Fonds 1818 uit te zijn. Zolang we in overleg zijn
kunnen we natuurlijk nog niets zeggen over de uitkomst daarvan. Zodra die duidelijk is maken
we dat bekend. Intussen praten we ook met belangstellenden. We doen dat om te luisteren
naar allerlei opvattingen, zorgen en ideeën voor de toekomst. De betrokkenheid van mensen
waarderen we enorm. Die stimuleert ons als bestuur om het beste te bereiken voor het Westland.

