
1. INLEIDING 

 

Het afgelopen jaar zijn er in totaal 16 aanvragen om financiële bijstand binnengekomen. Daar 

de rente nog steeds zeer laag is, moesten wij weer een strenge selectie maken, waarbij wij vooral 

de voorkeur gegeven hebben aan nieuwe en vernieuwende projecten. 

Wij hebben aan acht projecten subsidie toegezegd, één daarvan ging uiteindelijk niet door, 

zodat wij uiteindelijk zeven projecten financieel gesteund hebben.  

De redenen waarom projecten afgewezen werden, waren: 

Twee projecten waren niet gericht op Leidschendam-Voorburg 

Drie projecten waren dermate grootschalig, dat de bescheiden bijdrage die wij zouden kunnen 

verschaffen een druppel op een gloeiende plaat zou zijn 

Drie organisaties hadden in het recente verleden ook al subsidie ontvangen. 

 

Het bestuur heeft dit jaar vier maal vergaderd en enkele projectaanvragen zijn tussentijds via e-

mail afgedaan. 

 

Tot onze grote schrik en droefheid is op 2 oktober jl. ons bestuurslid Wouter Meurs overleden. 

Wouter maakte vanaf 2014 deel uit van het bestuur. Hij was een bijzonder aimabel persoon 

met een duidelijke mening over welke projecten wel en welke niet voor subsidie van het 

Koepelfonds in aanmerking kwamen. Wij missen hem en zijn hem dankbaar voor zijn 

bijdragen aan onze vergaderingen. 

 

Ankie van Rongen-Olsthoorn, voorzitter 

Januari 2018 

 

  



2. GEHONOREERDE AANVRAGEN 

 

2.1 Festival Unlimited 

 

De Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging wilde een gratis interactief funfestival 

organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook begeleiders en verzorgers 

waren welkom. Het werd een leuke dag met optredens en workshops op het gebied van sport, 

theater, kunst en muziek, waarop ontmoeting en talentontwikkeling voorop stonden. In totaal 

was er plaats voor 450 deelnemers.  

Het Koepelfonds leverde een bijdrage van € 200. 

 

2.2 Theatergroep Voorburg: Musical Ja zuster, nee zuster 

Theatergroep Voorburg bestond in 2017 70 jaar. Om dit te vieren wilde men graag de musical: 

Ja zuster, nee zuster opvoeren. Er werden negen uitvoeringen gegeven, waarbij telkens 50 

bezoekers aanwezig konden zijn. Omdat de rechten voor zo’n musical een behoorlijke 

kostenpost vormden, werd de hulp van het Koepelfonds ingeroepen. 

Het Koepelfonds sprong bij met een bedrag van € 250. 

 

 



2.3 Vergroten naamsbekendheid Coöperatie Wijzelf Vlietsaam 

Coöperatie Wijzelf Vlietsaam is een online platform dat vragen om hulp en zorg en aanbieders 

daarvan bij elkaar wil brengen. Deze hulp kan vrijwillig of betaald zijn en betreft huishoudelijke 

hulp, klusjes in en om het huis, tuinwerkzaamheden en persoonlijke verzorging. Doelgroepen 

zijn ouderen en minder-validen. De groei van het aantal leden en aanbieders gaat erg langzaam, 

daarom wil het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, de naamsbekendheid vergroten.  

Het Koepelfonds droeg daaraan € 250 bij. 

 

 

 

2.4 KBO-Stompwijk: Aanschaf sport-hulpmiddelen 

Elke dinsdagmiddag kunnen ouderen uit Stompwijk deelnemen aan een les verantwoord 

bewegen. De begeleidster merkt de vooruitgang in motoriek en behendigheid. Om de ouderen 

te blijven motiveren en afwisseling te kunnen brengen in de lessen is er grote behoefte aan 

hulpmiddelen, zoals dumbells, resistance banden en ritmelintjes. Namens de begeleidster vraagt 

de Bond KBO een bijdrage voor de aanschaf van deze hulpmiddelen. 

Het Koepelfonds stelde hiervoor € 185 beschikbaar. 

 

2.5 Open Monumentendag voor nieuwe Nederlanders 

De Stichting Open Monumentendag wil deze dag speciaal onder de aandacht brengen van 

nieuwe Nederlanders. Daarom liggen er in de stands behalve folders in het Nederlands ook 

folders in het Arabisch en het Tigrinya en is er een programma voor deze doelgroep, waarbij 

gekozen kan worden uit:  

- Op pad gaan met een Nederlands maatje 

- Zelfstandig de monumenten bezoeken 

- Bezoeken met een busje, waarvoor ingeschreven moet worden. 

Het Koepelfonds droeg € 250 bij om deze doelgroep bij de Open Monumentendag te 

betrekken. 



 

2.6 Aanschaf van een bolderkar door Stichting Hethuis 

Hethuis is een woon- en werklocatie voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke of ernstig 

meervoudige beperking, opgezet door hun ouders. De jongeren zijn op verschillende gebieden 

aan het werk. Daarbij is een groepje dat glas en oud papier gaat ophalen. Om dit te kunnen 

vervoeren, is het de bedoeling twee bolderkarren aan te schaffen. 

Het Koepelfonds doneert € 250 voor de aanschaf van een bolderkar. 

 

2.7 35-jarig bestaansfeest De Groene Basis 

De Groene Basis is een stichting die is opgezet om natuur- en milieueducatie te geven aan 

basisschoolleerlingen. Vanaf 2014/2015 draait de stichting zonder subsidie. 20 vrijwilligers doen 

het werk. Aan de scholen wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de excursies. Dit jaar 

bestond de stichting 35 jaar. Om wat terug te doen voor al het werk dat de vrijwilligers verzetten, 

wilde het bestuur hun een biologisch buffet aanbieden en vroeg daar een bijdrage voor aan het 

Koepelfonds.  

Het Koepelfonds droeg de helft van de kosten, te weten € 410. 

 

 

 

2.8 Kerstconcert Corda Vocale 

In gymnasium Novum in Voorburg wordt tweemaal per week gerepeteerd door koren van de 

Stichting Corda Vocale. Dat veroorzaakt nogal eens wat parkeeroverlast in de wijk. Om iets 

terug te doen én om te laten horen wat de resultaten van de repetities zijn, geeft Corda Vocale 

een kerst-sing-along op zondag 17 december. Om de entreeprijs zo laag mogelijk te houden 

(geheel gratis was niet mogelijk) wordt een bijdrage aan het Koepelfonds gevraagd. 

Het Koepelfonds droeg € 250 bij. 

  

http://www.degroenebasis.nl/uploads/1/7/3/4/17348297/542979_orig.jpg


3. FINANCIËN 

 
Het Koepelfonds heeft in 2017 in totaal een bedrag van  €1885- aan subsidies toegezegd 

aan acht verschillende organisaties. Daarvan is in 2017 €1185,- daadwerkelijk uitgekeerd 

aan de organisaties nadat zij een afrekening hadden ingediend. Daarnaast is €400,- aan 

subsidies die in 2016 was toegezegd, daadwerkelijk uitbetaald.  

Tegenover deze uitgaven staan beperkte inkomsten. Sinds 2015 heeft het bestuur in 

verband met de lage rentestand besloten een deel van het vermogen van het 

Koepelfonds te beleggen in beleggingsfondsen van de ASN. Het gaat om beleggingen 

met een laag of middelmatig risico. In het afgelopen jaar is de koers licht gestegen 

waardoor de totale waarde van de beleggingen met circa €1800,- is gestegen. Daarnaast 

hebben de spaarrekeningen nog circa €200,- rente opgeleverd. Dit alles heeft er toe 

geleid dat het vermogen van het Koepelfonds voor het eerste sinds jaren niet in omvang 

is afgenomen en op 1-1-2018 €120.754 bedroeg.  

  



 

 

4. PRESENTATIE EN PUBLICITEIT 

 

Bestuursleden van het Koepelfonds hebben verschillende door hen gesubsidieerde projecten of 

evenementen bezocht. 

Aan alle door het Koepelfonds gesubsidieerde organisaties wordt altijd gevraagd de naam en/of 

het logo van het Koepelfonds te vermelden in hun aankondigingen en publicaties. Bijna altijd 

wordt aan dit verzoek voldaan. 

 

5.HET BESTUUR 

 

Het bestuur bestond dit jaar uit: 

Ankie van Rongen – Olsthoorn (voorzitter) 

Jacqueline Kraakman (penningmeester) 

Jac Wolters (secretaris) 

Loek Büller (vice-voorzitter) 

Corien Pels Rijcken  

Wouter Meurs (overleden 2 oktober 2017) 

 

 

 

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

Jac Wolters, Loek Büller, Jacqueline Kraakman 


