1. INLEIDING
In 2019 zijn er in totaal elf aanvragen om financiële bijstand binnengekomen bij het
Koepelfonds. Door de gunstige situatie op de aandelenmarkt kon een goed rendement
op de beleggingen worden gerealiseerd, maar de rente op het spaartegoed was
onverminderd laag. We hebben ook dit jaar weer moeten selecteren welke aanvragen
konden worden gehonoreerd, waarbij wij de voorkeur gegeven hebben aan nieuwe en
vernieuwende projecten.
Wij hebben aan zes projecten subsidie toegezegd en vijf aanvragen afgewezen. Een
aanvrager heeft toestemming gekregen om de activiteit door te schuiven naar 2020.
De redenen voor afwijzing van een aanvraag waren:
-

Het is niet duidelijk welk (lokaal) doel met het project wordt nagestreefd;

-

Het project te grootschalig in verhouding tot de (beperkte) bijdrage die het
Koepelfonds kan geven.

Het bestuur heeft dit jaar driemaal vergaderd en enkele projectaanvragen zijn tussentijds
via e-mail afgedaan.

Corien Pels Rijcken, voorzitter
April 2020
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2. GEHONOREERDE AANVRAGEN

2.1 Voix Jolies
Het Voorburgse koor Voix Jolies deed een subsidieaanvraag voor zijn Herdenkingsconcert
op 4 mei 2019.
Het bestuur van het Koepelfonds besloot € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële
ondersteuning.

2.2 Stichting Damherten (scouting)
De Stichting Damherten werkt aan de uitbreiding van haar clubruimte 2.0 en vroeg een
bijdrage voor de inrichting. Het Koepelfonds gaf € 250,-- met de wens dat bedrag te
besteden aan verfmateriaal.

2

2.3 Stichting Dans aan de Vliet
De stichting Dans aan de Vliet deed een aanvraag voor het organiseren van een Dansgala
ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum. Het bestuur van het Koepelfonds besloot € 250,-beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor deze activiteit

2.4 Showband ‘75
De Showband ’75 vroeg een bijdrage in de kosten van aanschaf van een nieuwe sousafoon.
Het Koepelfonds stelde hiervoor een bedrag van € 250,-- beschikbaar.
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2.5 Voorburgse Oratorium Vereniging (VOV)
De Voorburgse Oratorium Vereniging verzorgde een optreden tijdens het Huygensfestival
2019. Het Koepelfonds maakte dit mede mogelijk met een bijdrage van € 250,--

2.6 Stichting Score/The Carol Company
The Carol Company gaf een Kerstconcert en het Koepelfonds verleende daarvoor een
bijdrage van € 250,--
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3. FINANCIËN
Het Koepelfonds heeft in 2019 in totaal een bedrag van € 1.500,- aan subsidies
toegezegd aan zes verschillende organisaties. Daarvan is in 2019 € 1.000 daadwerkelijk
uitgekeerd aan de organisaties nadat zij een afrekening hadden ingediend. Daarnaast is €
131,99 aan subsidies die in 2018 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. De renteopbrengsten op de spaar- en
beleggingsrekeningen waren in 2019 onverminderd laag. Per eind 2019 was de waarde
van de beleggingsfondsen echter gestegen en het rendement viel daardoor hoger uit dan
begroot. Dit alles heeft ertoe geleid dat in 2019 een minder groot beroep op het
vermogen hoefde te worden gedaan dan in de begroting was voorzien en dat per saldo
de waarde van het vermogen op 31-12-2019 € 120.288 bedroeg. Eind 2014 bedroeg dit
nog ruim €125.000,-.

4. PRESENTATIE EN PUBLICITEIT
Bestuursleden hebben verschillende door het Koepelfonds gesubsidieerde projecten of
evenementen bezocht.
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.
Om meer bekendheid te geven aan het fonds is in 2019 besloten dat de stichting vaker
zelf een persbericht zal uitbrengen als een subsidie is toegekend.
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.
Sinds enige tijd komen de lokale fondsen uit Leidschendam-Voorburg en andere
organisaties die lokale initiatieven (financieel) ondersteunen periodiek bij elkaar om
informatie uit te wisselen. In 2019 heeft dit onder auspiciën van het gemeentebestuur
geleid tot het oprichten van het Platform Filantropie. Een vertegenwoordiger van het
bestuur van het Koepelfonds woonde de bijeenkomsten bij.
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5. PRIVACY
Begin 2019 is een privacystatement vastgesteld en is het Huishoudelijk Reglement
aangepast conform de regelgeving.

6. HET BESTUUR
Aan het eind van 2019 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 (communicatie)

6

