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1 Inleiding 

Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen (JvBFT) bestaat dit jaar vijf jaar. Ze is haar pioniersfase 
voorbij, ze heeft haar nut voor de Teylingse samenleving bewezen en wil thans haar positie 
bestendigen en verder uitbouwen. Bovendien wil ze zich aan de buitenwereld toetsbaar opstellen, 
door te laten weten welke doelen ze de komende jaren nastreeft en hoe ze die doelen wil bereiken. 
Daartoe dient dit beleidsplan. 

 

2 Doelstelling en middelen 

De doelstelling van het Jacoba van Beierenfonds geeft weer waarom wij onze activiteiten uitvoeren: 

A leveren van een vernieuwende, of versterkende bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving 
in de Gemeente Teylingen, of het verbeteren van de leefbaarheid in de breedste zin van het 
woord in de Gemeente Teylingen. 

B  het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of hiertoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting haar doel tracht te verwezenlijken door het aantrekken, beheren en besteden van 
gelden uit verschillende bronnen, met name giften, donaties erfstellingen, legaten schenkingen en 
alle overige baten.  

Deze formuleringen zijn rechtstreeks ontleend aan de in 2021 aan te passen statuten. 

 

3  Vertaling doelstellingen en middelen naar acties voor de komende vier jaar  

3.1 Vernieuwende en versterkende bijdrage leveren aan de kwaliteit van samenleven in 
Teylingen  

Het aangrijpingspunt voor de stichting is het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving 
door een bijdrage te leveren aan concrete projecten. De projectbeoordelaars bekijken de 
projectaanvragen en nemen contact op met de initiatiefnemers. Zij proberen zo goed mogelijk mee 
te denken en waar mogelijk, ook de initiatiefnemers te wijzen op andere fondsen waar ze mogelijk 
gebruik van zouden kunnen maken. Kortom, niet alleen projecten beoordelen, maar ook netwerken 
open leggen, die initiatiefnemers helpen bij het bereiken van hun doelen. Daarom zien we het ook als 
onze taak de juiste mensen met elkaar in contact te brengen. 
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Er wordt intensief samengewerkt met de wijkregisseurs van de Gemeente Teylingen, die ook als taak 
hebben burgerinitiatieven op dit terrein te stimuleren, aan te moedigen en te ondersteunen. De 
toegevoegde waarde van JvBFT is met name de financiële impuls die zij kan geven en de contacten 
die zij kan leggen naar andere fondsen. 

We vinden het naast het ondersteunen van projecten ook van belang, dat burgers weet krijgen van 
de mogelijkheden en daardoor in hun creativiteit gestimuleerd worden om tot ideeën te komen en 
ook om ideeën om te zetten in concreet uit te voeren projecten. Daarom zal het fonds hiertoe, 
samen met anderen, deelnemen aan activiteiten, die dit stimuleringsproces bevorderen.  

Een voorbeeld hiervan is de eind 2020 gehouden online ideeënsessie van vier samenwerkende 
organisaties: Jacoba van Beierenfonds Teylingen, HLT de Uitdaging, de gemeentelijke wijkregisseurs 
en de stichting Welzijn Teylingen. 

Het fonds ziet het niet als haar taak om zelfstandig projecten te initiëren. 

Met sommige fondsen bestaat al een langere samenwerking, bijvoorbeeld met Fonds 1818. De 
procedures die bij aanvragen aan dit fonds gelden, tonen sterke overeenkomsten met onze 
procedures. Daarom willen we met deze fondsen in overleg blijven, inzake lokale projecten die steun 
van beide fondsen nodig hebben om te kunnen slagen. Zo’n overleg zou er mogelijk toe kunnen 
leiden dat, wanneer de aanvraagprocedure in ons lokale fonds succesvol is verlopen, dit invloed 
heeft op de procesgang bij het collega-landelijke fonds.  

Doelstellingen voor de komende vier jaar: 

1 Samenwerking met wijkregisseurs verder uitbouwen, met als doel in goede samenwerking 
tot mooie projecten te komen. 

2   Samenwerking versterken met andere fondsen met vergelijkbare doelen, zodat 
initiatiefnemer gemakkelijker toegang krijgen tot deze fondsen; denk hierbij o.a. aan Fonds 
1818, het VSB Fonds en kringloopwinkels. Het  streven hierbij is er op gericht, dat andere 
fondsen/andere partners en het Jacoba van Beierenfonds hun onderlinge samenwerking 
met name in toekenningsprocedures optimaal afstemmen.   

3  Het geven van publieksgerichte voorlichting via diverse kanalen aan de inwoners van 
Teylingen en samen met de buurtcoaches, meer specifiek aan wijken. Dit is gericht op het 
stimuleren van initiatieven op het terrein van de versterking van de leefbaarheid en de 
kwaliteit van leven. 

 

3.2 Het ondersteunen van projecten  

Dit is een belangrijke taak die het JvBFT al gedurende een aantal jaren succesvol uitvoert. Recent zijn 
hiertoe de aanvraagprocedure en de administratieve gang van zaken binnen het fonds 
vereenvoudigd. Tevens zijn afspraken gemaakt die de doorlooptijd van een aanvraag desgewenst 
kunnen verkorten. 

Toen het fonds startte is ook een aantal administratieve processen beschreven en vastgelegd. We 
hebben gemerkt dat een aantal van die processen nodeloos gecompliceerd is, reden om te gaan 
vereenvoudigen. Met de komst van de nieuwe projectondersteuner is dit proces in gang gezet. 



 

Beleidsplan Jacoba van Beierenfonds Teylingen 2021-2025  

 

3

Doelstellingen voor de komende vier jaar: 

1  Regelmatig met de initiatiefnemers de effectiviteit en de efficiency van de 
aanvraagprocedure toetsen en ideeën over vereenvoudiging, mits realistisch, doorvoeren. 

2  De administratieve procedures waar mogelijk verder te vereenvoudigen en vervolgens 
eenduidig vast te leggen zodat voor iedereen het proces helder en transparant is. 

3  De coachende rol in projecten, waar zinvol, blijven vervullen alsmede wijzen op andere 
fondsen en mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het welslagen van een initiatief. Als 
een initiatief kansloos is verschaffen we daarover ook helderheid. 

 

3.3 Communicatie en PR 

Voor initiatiefnemers is het van groot belang dat zij het JvBFT kennen en weten hoe ze het fonds 
kunnen benaderen. Voor burgers is het ook van belang dat ze het JvBFT kennen, omdat het hen kan 
stimuleren om tot ideeën te komen. Daarvoor is een heldere en frequente communicatie 
onontbeerlijk. 

Hiertoe is recent de website volledig vernieuwd. Er lopen afspraken met huis aan huis bladen voor 
regelmatige communicatie over de verrichtingen van het fonds. Zo proberen we bij elke toekenning 
een berichtje in de krant te krijgen, zodat ook andere potentiële initiatiefnemers op ideeën gebracht 
worden.  Ook op sociale media zijn we actief. 

Doelstellingen voor de komende vier jaar 

1  Elk kwartaal een meeting organiseren, waarin de toegekende bedragen worden uitgereikt. 
Welke de grondslag vormt voor een artikel in de krant. 

2  Van elke toekenning verslag te doen via de sociale media. 

3  Jaarlijks een jaarvergadering blijven houden, waarin een breed publiek aan initiatiefnemers 
wordt uitgenodigd om kennis te nemen van JvBFT en de door haar ondersteunde projecten.   

 

3.4 Middelen 

Het succes van het fonds wordt mede bepaald door voldoende financiële middelen. De jaarlijkse 
bijdrage van de gemeente Teylingen is daarbij van groot belang. We streven er naar om in goed 
overleg met de gemeente deze bijdrage bij de volgende collegeperiode minimaal op het huidige 
niveau te continueren.  
Daarnaast is er een groep Graven en Gravinnen die het JvBFT met een jaarlijkse bijdrage financieel 
ondersteunt.  

Het is belangrijk dat het fonds haar financiële basis gaat verbreden en een instrument wordt, 
waarmee bedrijven en instellingen, maar ook inwoners uit Teylingen hun permanente 
maatschappelijke betrokkenheid bij het welzijn van haar bewoners kunnen tonen. Zij kunnen dat 
doen door Graaf of Gravin te worden voor een periode van vijf jaar. 
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Daarnaast is het ook mogelijk via een eenmalige bijdrage (bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
bedrijfsjubileum) het fonds te steunen. Denk ook aan particulieren, die dat kunnen doen via 
eenmalige giften en legaten. We denken ook aan het opzetten van een vast vriendenbestand van 
particulieren die bereid zijn kleine donaties te doen. Hiervoor is de ANBI status zeer belangrijk, een 
status, die het fonds op dit moment niet bezit. 

We zien aan aantal fondsen, met een vergelijkbare doelstelling als de onze, op dit terrein zeer actief 
en succesvol zijn. 

Het bestuur heeft in 2019 besloten dat het van belang is voor de continuïteit van haar activiteiten om 
een reserve aan te houden van € 15.000,00 Het doel is de komende vier jaar deze reserve te 
handhaven. 

Acties  voor de komende vier jaar zijn: 

1  De bijdrage van de gemeente Teylingen tijdens de nieuwe collegeperiode minimaal op het 
huidige niveau te doen continueren. 

2 Het aantal graven en gravinnen aanmerkelijk te verhogen. 

3  De statuten aanpassen in lijn met het onderhavige beleidsplan en als vervolg daarop de 
ANBI status aanvragen. 

4 Te onderzoeken of andere bronnen van geldmiddelen mogelijk zijn en deze implementeren. 
We willen een passage opnemen op de website over de mogelijkheid van erflatingen,  een 
handige mogelijkheid introduceren voor eenmalige giften en bedrijven stimuleren om via 
ons fonds hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen.   

5  In lijn met het vorige punt willen we ook een vriendengroep gaan oprichten bestaande uit  
particulieren, die als “Vriend van Jacoba” een jaarlijkse bijdrage willen storten. Zij worden  
driemaandelijks via een vriendenbrief op de hoogte gehouden van de giften uit het fonds.  

6  Continuïteitsreserve handhaven op € 15.000,00.  

 

 

Bestuur Jacoba van Beierenfonds Teylingen 

 

Vastgesteld december 2020 

 

 

 

 


