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BESTUURSVERSLAG 2020 STICHTING JACOBA VAN BEIERENFONDS TEYLINGEN

Oprichting Stichting en naamswijziging

Bij notariële akte d.d. 5 december 2014 verleden voor notaris mr. R. de Ruiter te Sassenheim is
opgericht de Stichting Lokaal Fonds Teylingen. De activiteiten worden met ingang van voornoemde
datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Lokaal Fonds Teylingen.

Bij notariële akte d.d. 8 maart 2016 verleden voor notaris mr. R. de Ruiter te Sassenheim is de naam
van de Stichting gewijzigd naar Stichting Jacoba van Beierenfonds Teylingen.

Doel en werkwijze

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.

De besteding van de gelden geschiedt via het adviseren en financieren van projecten van
maatschappelijke aard in de gemeente Teylingen. Met haar netwerk in de gemeente Teylingen, de
contacten met grote landelijke fondsen en met geldmiddelen stimuleert de stichting de initiatieven.
Aanvragen kunnen via de website www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl worden ingediend.
Projecten tot € 1.500 worden uit eigen middelen gefinancierd, bij grotere projecten kan gebruik
gemaakt worden van crowdfunding. De bestuursleden projecten adviseren de initiatiefnemers bij de
realisatie van hun project.
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Bestuur

Het bestuur van de Stichting werd gedurende 2020 gevormd door:

·         De heer F. Heemskerk, Voorzitter
·         De heer M.F.P. van den Broek, Vicevoorzitter
·         Mevrouw M. de Jong, Secretaris
·         De heer J.J. de Vries, Penningmeester
·         Mevrouw W.J.M. Cazzato- Wagner, Bestuurslid Communicatie en PR
·         Mevrouw M. van Putten, Bestuurslid  Projecten
·         Mevrouw Y Menko, Bestuurslid Projecten vanaf 1-05-2019

De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven.

Raad van Advies

De raad van advies van de Stichting Jacoba van Beierenfonds wordt gevormd door:

·         De heer P. Stol, kern Warmond
·         De heer A.H. Slobbe, kern Voorhout
·         Vacature, kern Sassenheim

De samenstelling van de Raad van Advies is in 2020 ongewijzigd gebleven.

Ambassadeurs

De ambassadeurs zijn de pleitbezorgers voor het fonds. Daar waar mogelijk spelen ze een rol in de
belangenbehartiging voor het fonds. De volgende personen zijn ambassadeur

·         De heer R.J. Batenburg
·         De heer J. Bakker
·         De heer R.G.A. Hoeijmans
·         De heer W. Ouwehand
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Samenwerkingen

Met de gemeente Teylingen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij de gemeente
optreedt als medefinancier. Zij draagt daartoe in de collegeperiode 2019-2022 € 20.000 per jaar bij.
Overeengekomen is dat de gemeente trekkingsrecht heeft voor € 5.000 per jaar voor door haar aan te
wijzen projecten. Nieuw in deze overeenkomst is, dat voor vier jaar de bijdrage is uitgebreid met
5000,= per jaar voor professionele ondersteuning door een projectmedewerker. De nieuwe
projectmedewerker, mevrouw R. Eijck is per 1-07-2019 benoemd.

Met fonds 1818 bestaat een nauw samenwerkingsverband. Projecten die bij het JvBF worden
ingediend en waarvoor cofinanciering door fonds 1818 mogelijk in de rede ligt, worden met dit fonds
besproken. Over de wijze waarop dit gebeurt zijn werkafspraken gemaakt, die  ook regelmatig worden
geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Voor de crowdfundingcampagnes wordt gebruik gemaakt van het platform Voorjebuurt.nl. Met dit
platform is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Er bestaat een goede samenwerking met HLT de Uitdaging, Stichting Welzijn Teylingen en de
wijkregisseurs van de gemeente met als doel inwoners te stimuleren en te steunen met de opzet van
projecten. Zo is er in 2020 een online ideeën-sessie gehouden.

Met de redactie van het lokale weekblad De Teylinger is een afspraak gemaakt over een aantal grote
artikelen alsmede een maandelijkse column van het fonds.

Administratieve organisatie

Aangezien een goede administratieve organisatie noodzakelijk is ter waarborging van de geldstromen is
functiescheiding aangebracht binnen de organisatie. Deze scheiding is met name van belang bij de
contacten met project aanvragers, het voeren van de financiële administratie en het verrichten van de
betalingen. De diverse taken zijn verdeeld onder de bestuursfuncties. De bestuursleden Projecten
onderhouden de contacten met de aanvragers en doen in overleg met de project adviesgroep advies
aan het bestuur over toekenning van bedragen aan projecten. Het bestuur kent bedragen toe tijdens
de bestuursvergaderingen. De administratie wordt gedaan door het extern administratiekantoor
Cijferbol Administraties uit Voorhout dat ook de jaarrekening opstelt en eventuele andere financiële
rapportages verzorgt. De penningmeester is verantwoordelijk voor de betalingen.
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Baten

De stichting ontvangt uit diverse bronnen haar inkomsten. De bronnen kunnen als volgt onderverdeeld
worden:

● Gemeente Teylingen
● Fondsen
● Sponsoring
● Donateurs ( Graven en Gravinnen)
● Giften en legaten

In 2020 is in totaal € 28.950,= aan baten ontvangen.

Bestedingen

In 2020 is er voor € 26.974,= aan bijdragen aan projecten toegekend. Op de bijlage 2 staat een
overzicht van de in 2020 toegekende bedragen. De gemeente Teylingen heeft van haar trekkingsrecht
ad € 5.000 geen gebruik gemaakt. Het restant bedrag komt toe aan de algemene reserve van de
stichting.

Projectaanvragen worden beoordeeld op basis van door het bestuur opgestelde criteria welke op de
website zijn terug te vinden.

Vergaderingen

Het bestuur is in 2020 zesmaal bijeen geweest. Het onderscheid tussen reguliere vergaderingen en
toekenningsvergaderingen is in 2020 komen te vervallen. Dit had als voordeel dat projecten sneller
konden worden afgehandeld, in plaats van eenmaal per kwartaal nu eenmaal per twee maanden. De
Raad van Advies is bij alle vergaderingen aanwezig. Daarnaast heeft het Dagelijks bestuur, bestaande
uit voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris enkele keren extra vergaderd, teneinde een
aantal zaken voor de bestuursvergadering voor te bereiden, waaronder beleidsplan en jaarplan.

Vanwege corona is er in 2020 géén jaarvergadering voor alle betrokkenen gehouden.

Tijdens een online presentatie voor de gemeenteraad heeft de voorzitter van het bestuur verslag
gedaan van de ervaringen van de afgelopen periode en het beleidsplan 2021-2025 en het jaarplan 2021
toegelicht, zijn een aantal concrete projecten gepresenteerd en was er gelegenheid tot het stellen van
vragen.
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Toekomst

Voor de periode 2021-2025 is een beleidsplan gemaakt. Als belangrijkste doelstellingen is daarin
geformuleerd:

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.

In het jaarplan 2021 zijn tenslotte de belangrijkste doelen voor dat jaar geformuleerd, die liggen op het
terrein van ondersteuning van projecten, communicatie en PR en het verkrijgen en beheren van
middelen.

Teylingen, .. maart 2021
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Jaarrekening 2020
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020 31 december 2019

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 250 6.578

Liquide middelen 69.957 65.530

70.207 72.108

Totaal activa 70.207 72.108

PASSIVA

Reserves

Algemene reserve 856 856

Bestemmingsreserve projecten 26.843 33.804

Continuïteitsreserve 15.000 15.000

42.699 49.660

Kortlopende schulden

Crediteuren 378 687

Overige schulden en overlopende passiva 1.730 1.011

Uit te keren giften 25.400 20.750

27.508 22.448

Totaal passiva 70.207 72.108
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020 Begroot 2020 Realisatie 2019

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 3.950 3.500 2.700

Baten uit acties van derden - 9.500 9.629

Subsidies van overheden 25.000 25.000 25.270

28.950 38.000 37.599

Overige baten 6 - 52

6 - 52

Som der baten 28.956 38.000 37.651

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling 26.974 PM 27.240

26.974 PM 27.240

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 1.427 1.105 574

1.427 850 574

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 7.516 2.540 4.761

7.516 7.630 4.761

Som der lasten 35.917 8.480 32.575

Saldo van baten en lasten -6.961 29.520 5.076
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RESULTAATBESTEMMING

Resultaatbestemming

Algemene reserve -

Bestemmingsreserve -6.961

Bestemmingsreserve speciale projecten -

Continuïteitsreserve -

-6.961
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende
Instellingen (RJ 650). Doel van deze Richtlijn is inzicht geven in de kosten van de organisatie en
besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor
het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Reserves

De continuïteitsreserve wordt gehouden op € 15.000. Volgens bestuursbesluit is hiermee de
continuïteit van de Stichting voldoende gewaarborgd voor de komende jaren.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten
en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Lasten algemeen

De kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van de
werving van eigen baten en aan de beheer- en administratiekosten.

De algemene kosten worden volledig verantwoord onder de kosten van beheer en administratie. Onder
de kosten van eigen fondsenwerving worden met name de kosten van de website verantwoord en de
kosten ten behoeve van de jaarlijkse informatiebijeenkomst.

Voor de kosten professionele ondersteuning wordt vanaf 2020 de komende jaren door de Gemeente
Teylingen een extra subsidie verstrekt van € 5.000 per jaar. Het bedrag dat per jaar wordt besteed aan
professionele ondersteuning wordt apart weergegeven in de toelichting op de staat van baten en
lasten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord
in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 250 250

Overlopende activa - 6.328

250 6.578

Liquide middelen

Saldo ING betaalrekening 20.399 978

Saldo ING spaarrekening 29.552 44.552

Saldo ING bonus spaarrekening 20.006 20.000

69.957 65.530

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari 856 856

Mutaties als gevolg van:

Resultaat - -

Stand per 31 december 856 856
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Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 33.804 8.440

Mutaties als gevolg van:

Toevoeging uit Bestemmingsreserve speciale projecten - 25.288

Resultaat -6.961 76

Stand per 31 december 26.843 33.804

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 15.000 10.000

Mutaties als gevolg van:

Resultaat - 5.000

Stand per 31 december 15.000 15.000

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 378 687

Administratiekosten 1.000 1.000

Overige overlopende passiva 716 -

Bankkosten 14 11

Uit te keren giften 25.400 20.750

27.508 22.448
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie

2020

Begroot

2020

Realisatie

2019

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften bedrijven 1.250 -

Donaties en giften particulier 200 200

Donaties Graven en Gravinnen 2.500 2.500

3.950 3.500 2.700

Baten uit acties van derden

Stichting Sympany textielinzameling - 9.629

- 9.500 9.629

Subsidies van overheden

Subsidies van overheden 20.000 20.270

Subsidies van overheden voor professionele ondersteuning 5.000 5.000

25.000 25.000 25.270

Overige baten

Rente bankrekeningen 6 52

6 - 52

Totaal baten 28.956 38.000 37.651
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Realisatie

2020

Begroot

2020

Realisatie

2019

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Doelstelling: cultuur 6.645 8.355

Doelstelling: sport 3.000 750

Doelstelling: natuur 1.500 1.495

Doelstelling: maatschappij 11.329 16.640

Doelstelling: welzijn 3.000 -

Doelstelling: educatie 1.500 -

26.974 PM 27.240

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving

Website 241 241

Bijeenkomsten 1.186 333

1.427 850 574

Beheer en administratie

Drukwerk - 229

Huisstijl 588 85

Administratiekosten 1.345 1.204

Bestuurskosten 460 468

Kosten professionele ondersteuning 4.980 2.490

Representatie - 158

Bankkosten 143 127

7.516 7.630 4.761

Totaal lasten 35.917 8.480 32.575
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KENGETALLEN

Kengetallen

2020 2019

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage

van de totale baten is: 93% 72%

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage

van de totale lasten is: 75% 84%
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GOEDKEURING DOOR HET BESTUUR

Ondertekening bestuur voor akkoord

Datum:

Plaats:

F. Heemskerk M.F.P. van den Broek

Voorzitter Vicevoorzitter

M. de Jong J. J. de Vries

Secretaris Penningmeester

W. Cazzato-Wagner M. van Putten

Bestuurslid Bestuurslid

Y. Menko

Bestuurslid

19



BIJLAGE 1: VERDELING VAN DE LASTEN NAAR BESTEMMING

Bestedingen: Werving baten:

LASTEN

Eigen

fondsen-

werving

Beheer en

admini-

stratie

Realisatie

2020

Begroot

2020

Doelstellingen

Cultuur 6.645

Sport 3.000

Natuur 1.500

Maatschappij 11.329

Welzijn 3.000

Educatie 1.500

26.974 PM

Werving baten

Bijeenkomsten 1.186

Website 241 1.427

1.427 850

Beheer en administratie

Drukwerk -

Huisstijl 588

Administratiekosten 1.345

Bestuurskosten 460

Professionele ondersteuning 4.980

Representatie -

Bankkosten 143 7.516

7.516 7.630

Totaal 26.974 1.427 7.516 35.917 8.480
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BIJLAGE 2: VERDELING VAN DE BESTEDINGEN

Naam Omschrijving besteding Totaal

Besteed aan doelstellingen

Stichting Oranje vereniging Voorhout 75 jaar Vrijheid in Teylingen 2.500

Vereniging tot Viering Warmonds Feesten 75 jaar Vrijheid in Teylingen 2.500

Oranjevereniging Sassenheim 75 jaar Vrijheid in Teylingen 2.500

Stichting Oud Sassenheim Digitaal reisverslag 1.000

Stichting Oud Sassenheim Boek Oude Koningshuys verlaagd -500

Speeltuinvereniging Bijdorp Nieuwe kans voor speeltuinvereniging Bijdorp 929

Scouting Boerhaavegroep Voorhout naar de ruimte 1.500

Stichting Theaterschool Teylingen Corona voorstellingen 1.500

Anja Overgaag burgerinitiatief Project Groendak 1.500

Kindervakantieweek Warmond Kindervakantieweek Warmond 1.500

Historisch Genootschap "Warmelda" Tentoonstelling 75 jaar vrijheid - aanvulling gift 145

Stichting Kinderstad Aanvraag ingetrokken aanschaf geluidsset -1.500

Sassembourg Voorstelling Sassembourg op stelten 1.500

Stichting Theater 't Onderdak Stoelen foyer 1.500

Atleta Trapeze 1.500

Stichting Welzijn Teylingen Opknapbeurt Fascinus 1.400

Stichting Sassemkwizzt Gele hesjes 1.500

Drum- en Showband "Adest Musica" Uniformen 1.500

Warmondse IJs- en Skeelerclub Aanschaf skeelers 1.500

E.H.B.O.-Vereniging Voorhout Ontwikkelen digitale lessen 1.500

Stichting Oranje vereniging Voorhout Aanschaf elektrische trein 1.500

Totaal 26.974
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