
 

 

1. INLEIDING 

 

Het afgelopen jaar was de rente nog steeds zeer laag. Afgesproken werd daarom om, als het 

nodig zou zijn, het kapitaal aan te spreken. Er kwamen echter minder aanvragen binnen dan 

voorgaande jaren, zodat dit niet nodig bleek.  

Er zijn in totaal twaalf aanvragen binnengekomen, daarvan heeft het bestuur er zes 

gehonoreerd. De redenen waarom de andere zes 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 

- er worden te weinig mensen mee bereikt 

- het valt niet binnen de sociale doelstelling  

 

Het bestuur heeft dit jaar vier maal vergaderd. Opvallend was wel, bij het behandelen van de 

aanvragen, dat ze op één na alle werden gedaan door organisaties die al meerdere keren 

subsidie van het Koepelfonds ontvangen hebben. Terwijl één van de doelstellingen van het 

fonds juist is, nieuwe initiatieven een kans te geven. 

Afgesproken werd daarom dit voortaan expliciet op de website en op het aanvraagformulier te 

vermelden. 

 

Ankie van Rongen-Olsthoorn, voorzitter 

Februari 2017 

 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

2.GEHONOREERDE2.GEHONOREERDE2.GEHONOREERDE2.GEHONOREERDE    AANVRAGENAANVRAGENAANVRAGENAANVRAGEN    

    

2.1.2.1.2.1.2.1.    InternationaleInternationaleInternationaleInternationale    VrouwendagVrouwendagVrouwendagVrouwendag    

De stichting IBCE (Interculturele Bevordering Contact en Educatie) organiseert sinds 2001 elk 
jaar een evenement ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart). Als thema voor 
dit jaar is gekozen “Vrouwen en Ondernemen” en de dag werd georganiseerd in samenwerking 
met Woej in het wijkgebouw De Plint in Leidschendam  

Ongeveer 250 vrouwen en 5 kinderen hebben deze dag bezocht. Behalve lezingen, betrekking 
hebbende op het thema, waren er hapjes en drankjes en was er muziek en gezelligheid.  

Het Koepelfonds droeg € 250 bij om deze dag mogelijk te maken. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.    MatineeconcertenMatineeconcertenMatineeconcertenMatineeconcerten    MuziekverenigingMuziekverenigingMuziekverenigingMuziekvereniging    SintSintSintSint    CaeciliaCaeciliaCaeciliaCaecilia    

Muziekvereniging Sint Caecilia  bestaat uit 10 afdelingen. Deze afdelingen verzorgen om 
beurten op de eerste zondagmiddag van de maand een concert in hun eigen muziekgebouw 
Marcanto. Om het voor alle inwoners van Leidschendam mogelijk en aantrekkelijk te maken 
deze concerten te bezoeken wordt geen entree geheven. Uiteraard zijn er wel kosten, zoals 
consumpties voor de muzikanten, de aanschaf van muziekwerken en de beloning van de 
dirigenten. 

Het Koepelfonds droeg € 500 bij, te besteden aan de dirigentkosten. 

 

 

    

    



 

 

2.3.2.3.2.3.2.3.    KinderactiviteitenKinderactiviteitenKinderactiviteitenKinderactiviteiten    doordoordoordoor    dededede    scoutingscoutingscoutingscouting    tijdenstijdenstijdenstijdens    dededede    VlietdagenVlietdagenVlietdagenVlietdagen    

Tijdens de Vlietdagen verzorgden de scoutinggroepen kinderactiviteiten op en om het water, dit 
jaar met Pokémon als thema. De leden van de scouting zelf doen dit op vrijwillige basis, zonder 
beloning, er moeten echter wel materialen gekocht of gehuurd worden. 

Het Koepelfonds stelde hiervoor € 500 beschikbaar. 

 

    

    

    

2.5.2.5.2.5.2.5.    MeezMeezMeezMeezingbrunchingbrunchingbrunchingbrunch    

Er kwam een noodkreet binnen van de organisator van de meezingbrunch voor ouderen die 
vorig jaar voor het eerst gehouden werd in het kader van het festival A Walk in the Park. De 
meezingbrunch was zo’n succes, dat zich dit jaar, nadat de inschrijving officieel was gesloten, 
nog 30 -35 ouderen hebben aangemeld. Het budget voor halen en brengen was echter op, 
reden waarom men op de valreep het Koepelfonds verzocht om bij te springen om deelname 
van deze ouderen alsnog mogelijk te maken. 

Het Koepelfonds sprong bij met een bedrag van € 450. 

    

    

    



 

 

2.4.2.4.2.4.2.4.    OpenOpenOpenOpen    PodiumPodiumPodiumPodium    jeugdjeugdjeugdjeugd    12+12+12+12+    

De Stichting Talentenloods organiseerde 5 Open Podiumavonden en een slotavond voor de 
jeugd in Leidschendam-Voorburg. De coördinator legde contact met scholen en andere 
instanties om jongeren van 12 – 21 jaar te vinden die hun talenten wilden tonen tijdens een 
optreden op de Open Podiumavonden. Op elke avond zijn er ongeveer 7 optredens geweest en 
60-90 bezoekers. Verder waren er vier buitenpodia waarop de jeugd zich aan een breder 
publiek kan presenteren. 

Het Koepelfonds leverde een bijdrage van € 400. 

 

    

    

2.6.2.6.2.6.2.6.    BurendagBurendagBurendagBurendag    StadstuinStadstuinStadstuinStadstuin    RusthoutRusthoutRusthoutRusthout    

    

Stadstuin Rusthout bestaat meer dan 4 jaar. Het succes ervan is voor een groot deel mogelijk 
gemaakt door buren die zowel financiële steun gegeven hebben als allerlei andere soorten van 
medewerking hebben verleend. Als dank daarvoor wilde de Stichting Vrienden van Rusthout 
deze mensen een high tea aanbieden alsmede rondleidingen geven door de hele Stadstuin. In 
totaal rekende men hierbij op zo’n 150 belangstellenden. Vrijwilligers organiseerden dit 
evenement.  

Het Koepelfonds stelde een bijdrage van € 200 beschikbaar. 

 

 

 



 

 

3.3.3.3.    FINANCIËNFINANCIËNFINANCIËNFINANCIËN    
    

Het Koepelfonds heeft in 2016 in totaal een bedrag van  €2300,- aan subsidies toegezegd aan 6 

verschillende organisaties. Daarvan is in 2016 €1900,- daadwerkelijk uitgekeerd aan de 

organisaties die een afrekening hebben gezonden. Daarnaast is in totaal €2050,- aan subsidies 

die in 2014 en 2015 zijn toegezegd, daadwerkelijk uitbetaald. Een bedrag van €400 is 

gereserveerd voor betaling van een in 2016 toegekende subsidie die nog niet is afgerekend. 

Tegenover deze uitgaven staan beperkte inkomsten. In 2015 heeft het bestuur in verband met 

de lage rentestand 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. In het afgelopen jaar is 

de koers licht geschommeld. Het gerealiseerde dividend in 2016 bedroeg (slechts) €369,93. Dit  

bedrag is herbelegd. Daarnaast hebben de spaarrekeningen nog  €1260,- rente opgeleverd. Dit 

alles heeft er toe geleid dat het vermogen van het Koepelfonds wederom is gedaald, naar 

€120.580,-. Eind 2014 bedroeg dit nog ruim €125.000,-. 

 

 

 

4444    ....    PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTATIEATIEATIEATIE    ENENENEN    PUBLICITEITPUBLICITEITPUBLICITEITPUBLICITEIT    

    

Bestuursleden van het Koepelfonds hebben verschillende door hen gesubsidieerde activiteiten 

of evenementen bezocht. Zo hebben voorzitter en secretaris enkele van de matinee-concerten 

van St. Caecilia bijgewoond.  

Ook werden een open-podiumavond en de slotavond van de open-podia bezocht. 

Ook op de Vlietdagen werd acte-de-présence gegeven. 

 

Aan alle organisaties die subsidie krijgen, wordt altijd gevraagd de naam/het logo van het 

Koepelfonds in hun publicaties te vermelden. Meestal wordt aan dit verzoek voldaan. 

  



 

 

    

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 


