1.VOORWOORD

Voor het bestuur was dit een jaar van flinke veranderingen. Op 23 januari namen we afscheid
van Henk Knoester, die zich verkiesbaar had gesteld voor de gemeenteraad voor Groen Links.
Aangezien het jaar ervoor Mirjam v. d. Akker als bestuurslid afgetreden was, werd het wel tijd
om nieuwe bestuursleden te zoeken. Na een oproep in De Rooie Rakker, orgaan van de PvdA,
meldden zich drie potentiële bestuursleden: Corien Pels Rijcken, Wouter Meurs en Jac
Wolters. Op de vergadering van 27 maart kwamen zij kennismaken. De wederzijdse
kennismaking beviel zo goed, dat alle drie toetraden tot het bestuur.
Daarna gaf Cees van der Togt te kennen, dat hij wou stoppen na 10 jaar secretaris geweest te
zijn. Op 1 juli namen wij afscheid van hem. Jac Wolters volgde hem op als secretaris.
Voor wat betreft het aantal aanvragen: dit was weer wat hoger dan vorig jaar, maar helaas
moesten wij wel weer scherp selecteren, omdat de rente nog steeds zeer laag was en onze
inkomsten dientengevolge beperkt waren.

Ankie van Rongen – Olsthoorn
Voorzitter
Januari 2015
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2. ALGEMEEN

Er zijn in 2014 negentien aanvragen om financiële ondersteuning binnen gekomen. Het
bestuur heeft vijf keer vergaderd. Daarbij werden veertien aanvragen besproken. Vijf aanvragen
zijn per mail afgehandeld, óf omdat er op zeer korte termijn besloten moest worden óf omdat
ze overduidelijk niet aan de criteria voldeden.
Deze criteria zijn:
•

•

•
•
•
•
•
•

Het project of de activiteit is gericht op het bevorderen van de sociale samenhang, de
versterking van de gemeenschapszin en/of de participatie van instellingen en inwoners
binnen de gemeente.
Het project of de activiteit ligt op het terrein van:
Kunst en cultuur
Welzijn en sport
Arbeidsparticipatie
Kwaliteit van de leefomgeving
Politieke en maatschappelijke betrokkenheid van de burger
De bijdrage voor een activiteit of project is in principe eenmalig. Het Koepelfonds
verschaft geen structurele subsidies.
Het project of de activiteit is kleinschalig. Soms wordt ook een duidelijk afgebakend
onderdeel van een grootschaliger geheel gesubsidieerd.
Het project of de activiteit moet zo mogelijk een vernieuwend karakter hebben.
Het project of de activiteit moet gericht zijn op inwoners van Leidschendam-Voorburg.
De aanvrager mag geen commerciële belangen hebben.
Het Koepelfonds verschaft geen individuele subsidies.

Op grond van deze criteria zijn acht aanvragen afgewezen. De gehonoreerde aanvragen worden
in het volgende hoofdstuk besproken.
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3. GEHONOREERDE AANVRAGEN
1. Zilveren Krachtbeurs
Krachtbeurs LeidschendamLeidschendam-Voorburg
Met de Zilveren Krachtbeurs wilde het Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg senioren in
de leeftijd van 55 – 65 jaar activeren om vrijwilligerswerk te doen. Dit zijn in onze gemeente
ruim 10.000 personen, die allemaal persoonlijk aangeschreven werden en uitgenodigd deel te
nemen aan diverse activiteiten, waarbij vrijwilligersorganisaties en potentiële vrijwilligers met
elkaar in contact werden gebracht. Dit vond plaats op 5 april 2014.
Het Koepelfonds verleende een bijdrage van € 500.

Hoe ziet de Zilveren Krachtbeurs eruit?

Een grote vrijwilligersmarkt, waar u zich als lokale stichting, (sport)vereniging, goed doel,
wijkcentrum, kunst/cultuurinstelling, verzorgings/verpleeghuis of met een project kunt presenteren in een kraam. Er
zijn 30 kramen beschikbaar. Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Speeddaten met vrijwilligers. Bezoekers kunnen in een half uur tijd zes vrijwilligers spreken die bij verschillende
organisaties als vrijwilliger werkzaam zijn. Het doel is dat men zo geïnspireerd raakt om ook als vrijwilliger aan de slag
te gaan.

Lezingen en workshops. Wilt u zich als organisatie/vereniging/project presenteren? Dan is dit
uw kans! We willen bezoekers een gevarieerd programma aanbieden, waarin u zich als organisatie kan profileren. Er
zijn hiervoor een aantal ruimtes beschikbaar met een beamer en scherm waar u gebruik van kunt maken.

2. Kelderruimte veilig bereikbaar maken
Vanwege vermindering van de subsidie moest de Scouting Satoko Kitahara het clubgebouw aan
de Van Ruysdaellaan in Leidschendam gaan delen met de Stichting Vlietkinderen. Daardoor
was er behoefte aan extra opslagruimte. De kelder was op zich wel bruikbaar, maar moeilijk
toegankelijk, nl. d.m.v. een gat in de grond en een houten ladder. Voor reguliere opslag van
materialen was een gemakkelijker en veiliger toegang tot de kelder noodzakelijk.
Het Koepelfonds droeg € 500 bij.
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3. Opknappen tuin Hospice Het Vliethuys
Sinds juni 2013 is het hospice gehuisvest in een pand in de oude poliklinieken van het
Diaconessenziekenhuis aan de Fonteynenburghlaan in Voorburg. Na het inrichten van het
gebouw wilde men nu met tien vrijwilligers en een professioneel bedrijf de tuin opknappen.
Het Koepelfonds zegde daarvoor € 500 toe.

4. FamilieFamilie-evenement Wilhelmus
In het kader van het 100-jarig bestaan van voetbalvereniging Wilhelmus wilde men een dag
organiseren voor leden, ouders en belangstellenden. Er werd een intern voetbaltoernooi
gehouden, maar er waren ook een aantal optredens – o.a. van drumschool Voorburg, Japanse
sabelschool KENDO en een goochelaar - en het feest zou afgesloten worden met een grote
barbecue.
Het Koepelfonds betaalde de goochelaar à € 300.

5. Familievoorstelling Huygensfestival
De familievoorstelling is een onderdeel van het tweedaagse Huygensfestival. In de Oude Kerk
in Voorburg dansten 80 kinderen (groepen en solisten) van verschillende dans-, ballet- en
beweegverenigingen/scholen. Tevens was er een schrijfwedstrijd en de winnaar daarvan las een
stuk voor.
Het Koepelfonds verschafte de gevraagde € 200.
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6. Jeugd Kunst Academie
De Jeugd Kunst Academie is een project van de Stichting Turkse Kunst en Kultuur. Zij wil de
creatieve en kunstzinnige vorming van jongeren in Leidschendam-Voorburg stimuleren. Een
groep jongeren komt regelmatig bij elkaar om te tekenen en te schilderen, maar men wil het
aantal lessen en het aantal jongeren uitbreiden. De lessen zijn voor alle jongeren toegankelijk.
Het Koepelfonds zegt € 500 toe.

7. Open Podium Jeugd 12+
De Stichting Talentenloods heeft als doel het talent van kinderen en jongeren te stimuleren.
Daarom wil zij in het schooljaar 2014/2015 zes keer een open podium organiseren voor de
jeugd van 12+. Het gaat daarbij om muziek, dans, theater, maar ook bv multimediale projecten,
zoals het tonen van een animatiefilm d.m.v. een beamer. Dekkershoeve stelt op de laatste
donderdag van de maand ruimte beschikbaar. Voor organisatie, werving, presentatie en
apparatuur wordt een bijdrage gevraagd bij diverse fondsen.
Het Koepelfonds levert een bijdrage van € 500.

8. Kerstconcert Voorburgs Operakoor
Elk jaar geeft het Voorburgs Operakoor een gratis kerstconcert voor de inwoners van
Leidschendam-Voorburg. Medewerking wordt hieraan verleend door een pianiste en een
soliste. Dit jaar werd het concert voor het eerst gehouden in de Hulp- en Heilkerk in
Leidschendam.
Het Koepelfonds verleent een subsidie van € 300.
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9. Beursvloer aan de Vliet
Doel van Beursvloer aan de Vliet is het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen het
bedrijfsleven en het maatschappelijk veld: vrijwilligersorganisaties, culturele instellingen,
sportverenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen. De Beursvloer dient als middel tot het
stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen bij zowel bedrijfsleven als
maatschappelijke organisaties in de gemeente. Tijdens de beursvloer worden er matches
gemaakt die in de loop van het jaar worden verzilverd in concrete acties.
Het Koepelfonds draagt € 500 bij.

10. Vervangen speeltoestellen
Een noodkreet van de Leidschendamse Speeltuinvereniging aan de Rozenlaan in
Leidschendam: er zijn twee nieuwe speeltoestellen besteld, omdat ze aan vervanging toe waren,
maar op de valreep heeft een geldverstrekker het af laten weten. Het gat in de begroting dat
daardoor ontstaan is, kan de speeltuinvereniging zelf niet dragen.
Het Koepelfonds schiet te hulp met € 500.

11. Jazzballet Stichting Joep
Stichting Joep geeft jazzballet aan ouderen, vanaf 68 jaar. Momenteel doen er 42 mensen mee,
de oudste is 84. Voor deze groep is bewegen uiteraard zeer belangrijk om klachten en stijfheid
te voorkomen. Er is meer belangstelling voor deze lessen, maar niet iedereen kan het lesgeld
opbrengen. Daarom wordt een bijdrage van het Koepelfonds gevraagd.
Het Koepelfonds zegt € 500 toe.
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4. FINANCIËN

Het Koepelfonds heeft in 2014 een bedrag van €2.990,90 aan rente ontvangen en in totaal
€4.800 aan subsidies toegezegd aan 11 verschillende organisaties. Van dit bedrag is in 2014
€2.000 daadwerkelijk uitbetaald. Naar verwachting zal het restant in 2015 betaald worden. Van
de toegezegde maar nog niet uitbetaalde subsidie uit voorgaande jaren is in 2014 alsnog €900
uitbetaald. Er staat nu nog een bedrag open van €250.
Dat de rente inkomsten hoger zijn dan vorig jaar heeft te maken met het de datum waarop de
rente is uitgekeerd. Door de lage rentestand houdt het Koepelfonds echter rekening met lagere
rente inkomsten dan enkele jaren geleden. Desondanks kiest het bestuur ervoor om het
vermogen van het Koepelfonds zoveel mogelijk in stand te houden. Ondanks de lage rente is
het vermogen van het Koepelfonds slechts met zo’n €1.000 gedaald ten opzichte van begin van
2012. Het bedraagt nu €122.366,71.
De bestuurskosten bedroegen in totaal €194,48 in 2014. Dit is hoger dan in voorgaande jaren
als gevolg van het feit dat het bestuur in het afgelopen jaar afscheid heeft genomen van twee
leden.
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5.PRESENTATIE EN PUBLICITEIT

Bestuursleden van het Koepelfonds hebben verschillende door hen gesubsidieerde activiteiten
bijgewoond. Zo is acte de présence gegeven bij de Zilveren Krachtbeurs, bij Satoko Kitahara,
het Open Podium en het Voorburgs Operakoor.

Aan de organisaties die een bijdrage ontvangen van het Koepelfonds wordt altijd gevraagd in
hun publicaties en tijdens hun activiteiten het Koepelfonds te noemen als subsidiegever. Voor
zover wij kunnen nagaan, wordt hier bijna altijd gevolg aan gegeven.
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6. HET BESTUUR

Het bestuur bestond dit jaar uit:

Ankie van Rongen – Olsthoorn (voorzitter)
Jacqueline Kraakman (penningmeester)
Cees van der Togt (secretaris tot 1 juli)
Jac Wolters (secretaris vanaf 1 juli)
Loek Büller (vice-voorzitter)
Corien Pels Rijcken (vanaf 1 juli)
Wouter Meurs (vanaf 1 juli)

V.l.n.r. Corien Pels Rijcken, Wouter Meurs, Ankie van Rongen,
Jac Wolters, Loek Büller, Jacqueline Kraakman
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