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1. INLEIDING 

 

Het afgelopen jaar was de rente nog steeds zeer laag. Daar het Koepelfonds het kapitaal in 

stand wil houden en alleen bijdragen levert van de rente-inkomsten, moesten wij zeer streng 

selecteren.  

Er zijn in totaal zeventien aanvragen binnengekomen, daarvan heeft het bestuur er zeven 

kunnen honoreren. De redenen waarom de andere tien afgewezen zijn, waren:  

- te groot project, waardoor de bijdrage van het Koepelfonds een druppel op een 

gloeiende plaat zou zijn 

- recent ook al subsidie ontvangen 

- niet speciaal op Leidschendam-Voorburg gericht 

- te commercieel 

- er worden te weinig mensen mee bereikt 

 

Het bestuur heeft dit jaar vier maal vergaderd. De twee laatste aanvragen kwamen net na de 

laatste vergadering binnen en zijn per e-mail afgehandeld.  

 

Ankie van Rongen-Olsthoorn, voorzitter 

Februari 2016 
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2. GEHONOREERDE AANVRAGEN 

 

1. Koningsdag Voorburg-West 

Een aantal buurtbewoners uit de wijk Voorburg-West heeft het initiatief genomen om op 

Koningsdag activiteiten te organiseren, waarbij de kinderen spelletjes deden en de ouders en 

buurtbewoners elkaar op ongedwongen wijze konden ontmoeten. Het geheel werd 

georganiseerd op een grasveld bij wijkcentrum Agora. Alle activiteiten werden geleid door 

vrijwilligers, maar een paar programmapunten kostten geld.  

Voor de huur van een poppenkast stelde het Koepelfonds € 250 beschikbaar. 

 

2. Oranjelust Kinderstraatspelen 

Op Bevrijdingsdag 5 mei worden in de Oranjelust al jarenlang kinderstraatspelen 

georganiseerd. Tot vorig jaar werd daar door de gemeente een subsidie van € 500 voor 

verstrekt, maar met ingang van 2015 is deze komen te vervallen. Daarom klopte de 

organisatie dit jaar bij het Koepelfonds aan om een bijdrage. Het evenement is altijd gratis 

geweest voor de deelnemertjes en dat wilde men graag zo houden. 

Het Koepelfonds leverde een bijdrage van € 250. 

 

 

 



4 

3. A Walk in the Park 

A Walk in the Park is een nieuw, tweedaags evenement met ruimte voor sport, muziek, 

theater en kunst. Het is gratis toegankelijk en nodigt bewoners van Leidschendam-Voorburg 

uit om actief deel te nemen.  

Er werden drie “cultuurparken” ingericht, één in Leidschendam, het Zijdepark en twee in 

Voorburg, Vreugd en Rust en de tuin van Brasserie De Koepel.  

Hoewel dit evenement eigenlijk wat te groot was om een substantiële bijdrage aan te kunnen 

leveren, heeft het bestuur toch besloten een onderdeel te subsidiëren, te weten de 

meezingbrunch voor ouderen. De overweging was, dat het een originele en vernieuwende 

activiteit is, die een duidelijke bijdrage kan leveren aan de sociale cohesie in de gemeente. 

Het Koepelfonds stelde € 450 ter beschikking ten behoeve van de meezingbrunch voor 

ouderen. 

 

 

4. Duurzaam ontbijt GroenTeam De Heuvel 

GroenTeam De Heuvel is een initiatief van bewoners en andere betrokkenen in de Heuvelwijk 

die samen met groene activiteiten in de wijk bezig willen zijn. Ze willen acties en activiteiten 

ontplooien die bijdragen aan bewuster omgaan met groen, voeding, milieu en duurzaamheid.  

Om de activiteiten langdurig uit te kunnen voeren, willen ze een vaste werklocatie in de 

Heuvelwijk opzetten.  

Met de  organisatie van een Duurzaam Ontbijt wilde het GroenTeam groen en duurzaamheid 

breder op de agenda krijgen, samenwerking zoeken, mensen en organisaties een platform 

bieden, van elkaar leren en activiteiten en acties stimuleren. Ook om het netwerk uit te 

breiden en uiteindelijk meer te doen voor en met de mensen in de wijk. 

Het bestuur van het Koepelfonds vindt dit een heel goed en vernieuwend initiatief en besloot 

€ 250 bij te dragen. 
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5. Kerst-sing-in Corda Sonore 

Corda Sonore is een koor onder de paraplu van Corda Vocale, voortgekomen uit een koor dat 

vorig jaar is opgeheven. Deze kerst-sing-in zou de eerste gelegenheid worden waarop het 

nieuwe koor zich presenteerde. Het moest een zangfeest worden met traditionele en moderne 

kerstmuziek, voor het hele gezin, reden waarom het op een middag plaatsvond. Door 

onvoorziene omstandigheden traden er problemen op die de uitvoering in gevaar dreigden te 

brengen.  

Het Koepelfonds sprong bij met een bedrag van € 500, waardoor het concert toch door kon 

gaan.. 

 

 

 

 

 



6 

6. De Notenkraker 

Stichting Dans aan de Vliet organiseerde op 19 december een balletvoorstelling van Suite De 

Notenkraker in theater Ludens. Het was een “art community” project met 50-60 kinderen uit 

de gemeente en enkele professionele dansers. Daarvoor wilde men graag een pop “De 

Notenkraker” aanschaffen, die als een decorstuk op het podium zou staan. 

Het Koepelfonds financierde de aanschafprijs van de pop, € 150.  

 

 

 

 

 

7. Schrijfwedstrijd basisscholen Leidschendam-Voorburg 

Via het Huygensfestival is er al 8 jaar lang elk jaar een schrijfwedstrijd georganiseerd, 

waaraan ongeveer 80% van de scholen meedoet. Vanaf 2016 is de schrijfwedstrijd 

ondergebracht bij Stichting Talentenloods, die tot doel heeft de talenten van kinderen en 

jeugdigen op allerlei gebied te stimuleren  De schrijfwedstrijd wordt tussen februari en april 

gehouden en de prijsuitreiking vindt plaats op 28 mei 2016 in Theater Ludens. De gemeente 

subsidieert niet alle kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. Daarom heeft de Stichting 

voor deze editie een beroep op het Koepelfonds gedaan.  

Het Koepelfonds besloot € 150 bij te dragen.   
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3. FINANCIËN 

 

 

Het Koepelfonds heeft in 2015 in totaal een bedrag van  € 2000,- aan subsidies toegezegd aan 7 

verschillende organisaties. Daarvan is in 2015 € 950,- daadwerkelijk uitgekeerd aan de 

organisaties die een afrekening hebben gezonden. Daarnaast is in totaal € 1550,- aan subsidies 

die in voorgaande jaren zijn toegezegd, daadwerkelijk uitbetaald. Een 3-tal organisaties waaraan 

in 2014 een bijdrage is toegezegd heeft geen rekening ingediend. Het bestuur gaat er dan ook 

van uit dat deze organisaties geen behoefte meer hebben aan de bijdrage. 

 

Tegenover deze uitgaven staan de rente-inkomsten. In 2015 bedroegen deze € 725,- . In 

verband met de lage rentestand heeft het bestuur besloten een deel van het vermogen te 

beleggen in beleggingsfondsen via de ASN. € 25.000 is geïnvesteerd in het 

Microkredietfonds, en een zelfde bedrag in het Duurzame Mixfonds.  Het gaat om 

beleggingen met een laag of middelmatig risico. Bovendien sluiten de doelstellingen van deze 

fondsen aan op de doelstellingen van het Koepelfonds.  

 

Als gevolg van de licht gedaalde koersen en van de lage rentestand is het vermogen van het 

Koepelfonds met circa  €800,- gekrompen, naar €121,596,98 op 31 december 2015. 

 

 

 

  



8 

4. PRESENTATIE EN PUBLICITEIT 

Bestuursleden van het Koepelfonds hebben verschillende door hen gesubsidieerde activiteiten 

bijgewoond of bezocht. 

Onder meer werden de kinderspelen op Koningsdag bij wijkcentrum Agora en de 

kinderspelen in de Oranjelust bezocht.  

Aan de meezingbrunch tijdens het festival A Walk in the Park werd een bezoek gebracht en 

de kerst-sing-in van Corda Sonore werd bezocht door de voorzitter en de secretaris. 

 

Aan alle organisaties die een bijdrage van het Koepelfonds ontvangen wordt gevraagd hieraan 

in hun publicaties aandacht te besteden. In de meeste gevallen is hieraan gehoor gegeven.  
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5. HET BESTUUR 

 

 

HetHetHetHet    bestuurbestuurbestuurbestuur    bestondbestondbestondbestond    ditditditdit    jaarjaarjaarjaar    uit:uit:uit:uit:    

    

Ankie van Rongen – Olsthoorn (voorzitter) 

Jacqueline Kraakman (penningmeester) 

Jac Wolters (secretaris) 

Loek Büller (vice-voorzitter) 

Corien Pels Rijcken  

Wouter Meurs  

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Corien Pels Rijcken, Wouter Meurs, Ankie van Rongen,  

Jac Wolters, Loek Büller, Jacqueline Kraakman 


