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1. INLEIDING 

 

Het afgelopen jaar zijn er in totaal  19 aanvragen om financiële bijstand binnengekomen 

bij het Koepelfonds. Door de lage beleggingsopbrengsten en de lage rentestand zijn 

onze inkomsten nog steeds laag . Daarom moesten wij weer een strenge selectie maken 

van de te honoreren aanvragen, waarbij wij de voorkeur gegeven hebben aan nieuwe en 

vernieuwende projecten. 

Wij hebben aan tien projecten subsidie toegezegd en negen aanvragen afgewezen.  Aan 

één project hebben wij toestemming gegeven om de activiteit naar 2019 door te 

schuiven.  

De redenen waarom projecten afgewezen werden, waren: 

-  Enkele aanvragen werden afgewezen omdat naar de mening van het bestuur 

de betreffende activiteit(en) bekostigd kan/kunnen worden uit de reguliere 

begroting; 

- Enkele aanvragen werden afgewezen omdat het bestuur van oordeel was dat de 

activiteit inhoudelijk geen toegevoegde waarde had. 

Het bestuur heeft dit jaar vijf maal vergaderd en enkele projectaanvragen zijn tussentijds 

via e-mail afgedaan. 

In februari van dit jaar hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter, Ankie van 

Rongen. Zij heeft deze functie gedurende 10 jaar op voortreffelijke wijze uitgeoefend en 

het bestuur heeft daarvoor veel dank en grote waardering uitgesproken. Corien Pels 

Rijcken, die sinds 2014 deel uitmaakt van het bestuur, heeft de rol van Ankie 

overgenomen. Door het overlijden van Wouter Meurs in 2017 en het vertrek van Ankie 

was er dringend behoefte aan aanvulling van het bestuur. 

Tot ons plezier hebben wij Coen van Hoogdalem uit Voorburg bereid gevonden toe te 

treden tot het bestuur. Coen heeft een marketingachtergrond en is o.a. werkzaam 

geweest in de bibliotheekwereld. Verder is hij actief als PvdA-fractievertegenwoordiger 

in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Daarmee is hij een waardevolle 

aanvulling voor onze stichting. 

 

Corien Pels Rijcken, voorzitter 

Februari 2019  
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2. GEHONOREERDE AANVRAGEN 

 

2.1 Jubileumconcert 60 jarig bestaan Voorburgs Opera koor 

Ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan organiseerde het Voorburgs Operakoor in april 

in de Koningkerk een groot opgezet jubileumconcert; het koor werd daarbij 

ondersteund door een (amateur)symfonieorkest en een aantal solisten. Er werd 

gerekend op 300 (grotendeels betalende) gasten en die waren er ook. 

Het Koepelfonds leverde een bijdrage van € 250. 

 

 

2.2 Huygens Festival Voorburg 

In september is de 13e editie van het Huygens festival gehouden; bij de optredens in het 

oude centrum van Voorburg werd door professionele artiesten klassieke muziek ten 

gehore gebracht. 

Voor het organiseren van  een ‘masterclass’ voor jonge musici uit Midden Europa en uit 

de Haagse regio werd door het Koepelfonds een bijdrage van € 250 beschikbaar  

gesteld. 

 

 

2.3 Ouderen in beweging in Stompwijk 

KBO afdeling Stompwijk organiseert elk jaar de soos-activiteiten “bewegen voor 

ouderen”. Voor het wekelijkse ‘gym-uurtje’ zijn beweegelementen aangeschaft.  Evenals 

vorig jaar heeft het Koepelfonds een bijdrage van € 185 beschikbaar gesteld. 
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2.4 Completering uitrusting turnhal 

In het najaar is in Midden-Voorburg een nieuwe turnhal geopend; drie turnverenigingen 

uit Voorburg maken gebruik van deze hal. Om een goede en verantwoorde uitrusting 

compleet te maken droeg het Koepelfonds € 250 bij in de aanschaf van toestellen en 

materialen. 

 

 

2.5 Buitenspeeldagen in Bovenveen 

In het kader van het project ‘Fenomeen Bovenveen’ worden activiteiten (o.a. sport en 

spel) georganiseerd om bewoners meer bij hun wijk te betrekken. Voor de 

buitenspeldagen in juni  en in het najaar heeft het Koepelfonds een bijdrage van € 250 

beschikbaar gesteld. 

 

 

2.6 Heuvelfeest 2018 

In de wijk De Heuvel wordt elk jaar het ‘leukste buurtevenement van heel 

Leidschendam’ georganiseerd. Voor het organiseren en het tot uitvoering brengen van 

het Heuvelfeest stelde het Koepelfonds een bijdrage van € 140 beschikbaar. 
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2.7 Renovatie wijkgebouw Damsigt 

Het wijkgebouw in Damsigt was toe aan renovatie. Door het buitenterrein mee te 

nemen in het project worden meer buitenactiviteiten mogelijk. Voor de aanschaf van 

speeltoestellen in de buitenruimte leverde het Koepelfonds een bijdrage van € 500. 

 

2.8.      Eindconcert Haags Instrumentaal Jeugdensemble (HIJ) 

HIJ is een jeugdorkest dat wekelijks in Forum Hadriani repeteert; bijna 2/3 van de 

jeugdleden komt uit de gemeente Leidschendam-Voorburg. Voor het eindconcert van 

HIJ op 30 juni heeft het Koepelfonds een bijdrage van € 200 beschikbaar gesteld. 

 

2.9       Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg 

De interkerkelijke werkgroep Vluchtelingen en Statushouders, die is opgericht door de 

Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg, werkt samen met andere instellingen aan 

inburgering en begeleiding van vluchtelingen en statushouders. Voor deze nieuwe 

inwoners is dringend behoefte aan ‘maatjes’. Er is een reizende fototentoonstelling 

gemaakt om nieuwe ‘maatjes’ te werven. Het Koepelfonds gaf een bijdrage van € 250. 

 

2.10    Stichting Interculturele Bevordering Contact & Educatie (IBCE)  

Op zaterdagmiddag 1 december 2018 organiseerde de Stichting IBCE zoals elk jaar een 

sinterklaasfeest voor alle kinderen die meedoen aan de activiteiten van de stichting, zoals 

de huiswerkbegeleiding en het huiskamer project. Het was een fantastische middag met 

de Sint en  Pieten en natuurlijk ook veel cadeaus. Er was veel belangstelling van de 

kinderen en het enthousiasme was groot. Het Koepelfonds ondersteunde Sint Nicolaas 

met € 250.  
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3. FINANCIËN 

 

Het Koepelfonds heeft in 2018 in totaal een bedrag van  €2525,- aan subsidies 

toegezegd aan negen verschillende organisaties. Daarvan is in 2018 € 972,-  

daadwerkelijk uitgekeerd aan de organisaties nadat zij een afrekening hadden ingediend. 

Daarnaast is €250,- aan subsidies die in 2017 was toegezegd, daadwerkelijk uitbetaald.  

Tegenover deze uitgaven staan beperkte inkomsten. In 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 na een aanvankelijke stijging 

de koers gedaald waardoor de totale waarde van de beleggingen met circa €1185,- is 

gedaald. Daarnaast hebben de spaarrekeningen nog circa €150,- rente opgeleverd. Dit 

alles heeft er toe geleid dat het vermogen van het Koepelfonds wederom in omvang is 

afgenomen en op 31-12-2018 €117.864,- bedroeg. Eind 2014 bedroeg dit nog ruim 

€125.000,-. 

 

 

4. PRESENTATIE EN PUBLICITEIT 

Bestuursleden van het Koepelfonds hebben verschillende door hen gesubsidieerde 

projecten of evenementen gezocht. 

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

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

altijd wordt aan dit verzoek voldaan. 

Begin 2018 kreeg het Koepelfonds het aanbod van webdesigner Exepta om de website 

te laten vernieuwen. Deze sponsoring was bijzonder welkom, want de website was 

dringend aan een opfrisbeurt toe. Het bestuur is Exepta en diens eigenaar Jan van Herp 

zeer erkentelijk voor de vernieuwing en het onderhoud van de website.  

 

5. PRIVACY 

Het bestuur heeft in 2018 enkele malen gesproken over de nieuwe Europese 

regelgeving voor privacybescherming. De aanvraagprocedure vereiste tot dit jaar van 

individuele aanvragers dat zij een kopie van hun ID-bewijs meezonden. Die eis is op de 

website reeds geschrapt. Begin 2019 wordt een privacystatement vastgesteld en wordt het 

Huishoudelijk Reglement aangepast conform de regelgeving. 
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6. HET BESTUUR 

In februari 2018 nam Ankie van Rongen – Olsthoorn (voorzitter) afscheid van het bestuur. 

Aan het eind van 2018 bestond het bestuur (zie foto’s van links naar rechts) uit: 

Corien Pels Rijcken (voorzitter) 

 Jac Wolters (secretaris) 

Jacqueline Kraakman (penningmeester) 

Loek Büller (vice-voorzitter) 

Coen van Hoogdalem (sinds juni 2018, communicatie) 

 

 

 


