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BESTUURSVERSLAG 2021 STICHTING JACOBA VAN BEIERENFONDS TEYLINGEN
1 Organisa e en werkwijze
1.1 Oprich ng S ch ng en naamswijziging
Bij notariële akte d.d. 5 december 2014 verleden voor notaris mr. R. de Ruiter te Sassenheim is
opgericht de S ch ng Lokaal Fonds Teylingen. De ac viteiten worden met ingang van voornoemde
datum gedreven voor rekening en risico van de S ch ng 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 S ch ng gewijzigd naar S ch ng Jacoba van Beierenfonds Teylingen.

1.2 Doel en werkwijze
De nieuwe doelstelling van het Jacoba van Beierenfonds gee weer waarom wij onze ac viteiten
uitvoeren:
A

leveren van een vernieuwende, of versterkende bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving in
de Gemeente Teylingen, of het verbeteren van de lee aarheid 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.

Opmerking: deze doelstelling is nog niet verwerkt in de statuten in afwach ng van de verdere
ontwikkelingen rond de ANBI status.
De s ch ng haar doel tracht te verwezenlijken door het aantrekken, beheren en besteden van gelden
uit verschillende bronnen, met name gi en, dona es 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 s muleert de s ch ng de ini a even.
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 ini a efnemers bij de
realisa e van hun project.

3

1.3 Bestuur
Het bestuur van de S ch ng werd gedurende 2021 gevormd door:
·
·
·
·
·
·
·

De heer F. Heemskerk, Voorzi er
De heer M.F.P. van den Broek, Vicevoorzi er
Mevrouw M. de Jong, Secretaris (tot 1-1-2022)
De heer J.J. de Vries, Penningmeester
Mevrouw W.J.M. Cazzato- Wagner, Bestuurslid Communica e en PR
Mevrouw M. van Pu en, Bestuurslid Projecten
Mevrouw Y Menko, Bestuurslid Projecten

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

1.4 Raad van Advies
De raad van advies van de S ch ng Jacoba van Beierenfonds wordt gevormd door:
·
·
·

De heer P. Stol, kern Warmond
De heer A.H. Slobbe, kern Voorhout
Vacature, kern Sassenheim; deze zal per 01-01-2022 worden ingevuld door de
heer J. Quist

De samenstelling van de Raad van Advies is in 2021 ongewijzigd gebleven.

1.5 Ambassadeurs
De ambassadeurs zijn de pleitbezorgers voor het fonds. Daar waar mogelijk spelen ze een rol in de
belangenbehar ging 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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1.6 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 hee 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
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.
Er bestaat een goede samenwerking met HLT de Uitdaging, S ch ng Welzijn Teylingen en de
wijkregisseurs van de gemeente met als doel inwoners te s muleren en te steunen met de opzet van
projecten.
Met de redac e van het lokale weekblad De Teylinger zijn goede contacten, waardoor vrijwel ook alle
projecten worden gepubliceerd.

1.7 Baten
De s ch ng ontvangt uit diverse bronnen haar inkomsten. De bronnen kunnen als volgt onderverdeeld
worden:
●
●
●
●
●

Gemeente Teylingen
Fondsen
Sponsoring
Donateurs ( Graven en Gravinnen)
Gi en en legaten

In 2021 is in totaal € 28.050,= aan baten ontvangen.
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1.8 Vergaderingen
Het bestuur is in 2021 zesmaal bijeen geweest. Het onderscheid tussen reguliere vergaderingen en
toekenningsvergaderingen is in 2021 komen te vervallen. De Raad van Advies is bij alle vergaderingen
aanwezig. Daarnaast hee het Dagelijks bestuur, bestaande uit voorzi er, vicevoorzi er,
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 2021 géén jaarvergadering voor alle betrokkenen gehouden.
Tijdens een online presenta e voor de gemeenteraad hee de voorzi er 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.

2. Resultaten 2021
2.1 Beleidsplan
Voor de periode 2020-2025 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
ini a efnemer 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 op maal afstemmen.

3

Het geven van publieksgerichte voorlich ng via diverse kanalen aan de inwoners van
Teylingen en samen met de buurtcoaches, meer speciﬁek aan wijken. Dit is gericht op
het s muleren van ini a even op het terrein van de versterking van de lee aarheid en
de kwaliteit van leven.

In het jaarplan 2021 werden op basis van dit beleidsplan een aantal voornemens kenbaar gemaakt. In
de onderstaande paragrafen is nader weergegeven hoe we in het verslagjaar met de uitvoering van die
voornemens zijn gevaren.
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2.2 Samenwerken en verbinden
Voornemen
Tweemaandelijkse spreekuren “Hulp bij uw idee” in samenwerking met de
accountmanagers/wijkregisseurs van de gemeente Teylingen en HLT de uitdaging.
Er zijn op 6 april, 8 juni, 7 september en 2 november in totaal 4 bijeenkomsten “Hulp bij uw idee”
georganiseerd. Vanwege corona waren dit digitale bijeenkomsten met per bijeenkomst vragen van 1 tot
vier inwoners van Teylingen. In 2022 hopen we weer tweemaandelijks fysieke bijeenkomsten te kunnen
organiseren.

2.3 dona es fondsenwerving en het creëren van meerwaarde
Voornemen
- Maandelijks overleg projectadviseurs met accountmanagers/wijkregisseurs Gemeente Teylingen
- Kwartaaloverleg met fonds 1818
Er is regelma g overlegd tussen projectadviseurs en accountmanagers wijkregisseurs van de gemeente
Teylingen geweest in 2021, terwijl het periodiek overleg met fonds 1818 is gecon nueerd.

2.4 ondersteunen van projecten
Voornemen
In 2021 een bedrag toekennen aan projecten overeenkoms g de begro ng
In de begro ng van 2021 was rekening gehouden met een totaal aan projectbijdragen van 24.500,=,
terwijl er voor € 21.635,= aan bijdragen is toegekend. Dit is dus iets onder het begrote bedrag, hetgeen
veroorzaakt is doordat er niet meer ini a even zijn ingediend die aan onze criteria voldoen. Dit hangt
nauw samen met de coronapandemie.
Eveneens door corona konden een aantal van de projecten die een jaar eerder al waren toegekend
helaas niet doorgaan. Een aantal van die projecten hielden verband met 75 jaar bevrijding. In het kader
van 75 Bevrijding zijn er voor 2020 een aantal projecten goedgekeurd die door Covid geen doorgang
konden vinden. Deze ac viteiten konden ook in 2021 geen doorgang vinden. De desbetreﬀende
bedragen zijn teruggestort, waardoor de ne o kosten van de projecten in 2021
€ 11.573,= bedroegen, derhalve ruim onder de begro ng.
In bijlage 2 staat een overzicht van de in 2021 toegekende bedragen.
De gemeente Teylingen hee geen gebruik gemaakt van haar trekkingsrecht ad €5.000. Het restant
bedrag komt toe aan de algemene reserve van de s ch ng.
Projectaanvragen worden beoordeeld op basis van door het bestuur opgestelde criteria welke op de
website zijn terug te vinden.
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Voornemen
In 2021 korte enquête samenstellen en conclusies en ac epunten opnemen in jaarplan 2022
Er is in 2021 géén korte enquête samengesteld waarin ini a efnemers vragen konden beantwoorden
over duidelijkheid, toegankelijkheid en snelheid van de procedures, en waarin ze ons andere ps
kunnen geven. In 2022 is besloten deze enquête niet uit te voeren; uit de reac es van aanvragers bleek
dat alle gegeven informa e voldoende duidelijk is.

Voornemen
Voorzover nog nodig administra eve procedures opnieuw vastleggen en laten toetsen door
accountant
Aangezien een goede administra eve organisa e noodzakelijk is ter waarborging van de geldstromen is
func escheiding aangebracht binnen de organisa e. Deze scheiding is met name van belang bij de
contacten met projectaanvragers, het voeren van de ﬁnanciële administra e en het verrichten van de
betalingen.
De diverse taken zijn verdeeld onder de bestuursfunc es. 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.
Dit proces wordt ondersteund door een professionele medewerker.
Het bestuur kent bedragen toe jdens de bestuursvergaderingen.
De administra e wordt gedaan door het extern administra ekantoor Cijferbol Administra es uit
Voorhout dat ook de jaarrekening opstelt en eventuele andere ﬁnanciële rapportages verzorgt.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de betalingen.
Er is in het verslagjaar het nodige gebeurd om de administra eve procedures te versimpelen, het
opnieuw vastleggen en laten toetsen zal in 2022 gebeuren.

2.5 Communica e en PR
Op het gebied van communica e en PR is er veel ac viteit geweest in 2021, helaas kon er ook veel niet,
vanwege de coronacrisis.
Voornemens 2021
- jaarvergadering met zo veel mogelijk stakeholders
- elk kwartaal een mee ng waarin toekenningen werden gevierd; corona volente; anders publiciteit
rondom de toekenningen regelen in de krant
- sociale media vullen
- expliciet communiceren rich ng bedrijven over de mogelijkheid hun maatschappelijke
betrokkenheid te tonen via eenmalige of structurele bijdragen aan het fonds.
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De jaarvergadering kon wegens corona niet doorgaan. Datzelfde gold voor de beoogde
kwartaalmee ngs, waarvan in 2022 is besloten deze niet gaan te houden. Gebleken is dat het uitreiken
van de cheque bij de individuele projecten en het publiceren daarover voldoende PR genereert. In de
plaats daarvan bezochten bestuursleden trouw de betreﬀende organisa e bij elke toekenning en werd
daarover gepubliceerd in de plaatselijke kranten. Dit bleek zeer eﬀec ef, getuige de vele publica es in
de plaatselijke kranten. We hebben waar zich de mogelijkheid voordeed gecommuniceerd met
bedrijven, het beste werkt dat mondeling.

2.6 Middelen
Voornemens 2021
-aantal graven gravinnen uitbreiden
- ANBI status aanvragen
- toename bevorderen gi en uit bedrijfsleven
- mogelijkheid creëren om par culiere donateurs te werven als vriend van het Jacoba van
Beierenfonds
- mogelijkheid introduceren tot belas ngvoordelig schenken (kan pas na verwerven ANBI status)
Er zijn in 2021 drie nieuwe graven/gravinnen bij gekomen; Helaas zijn er ook een tweetal gestopt. Het
aantal graven bedroeg eind 2021 elf.
We hebben in 2021 afgezien van het opnieuw aanvragen van de ANBI status; er was te weinig uitzicht
op het goed kunnen doorlopen van de procedure. Op een later jds p zal dit opnieuw in overweging
worden genomen.
Het Fonds is terughoudend geweest met het benaderen van het bedrijfsleven voor eenmalige gi en
ook vanwege de moeilijke Covid gerelateerde situa e waarin veel bedrijven zich bevinden.
Er is geen gelegenheid geweest in 2021 om de randvoorwaarden te scheppen om par culiere
donateurs aan het fonds te verbinden. Het belas ngvoordelig schenken is alleen mogelijk bij een ANBI
status.

Teylingen, .. maart 2022
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Jaarrekening 2021
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
31 december 2021

31 december 2020

ACTIVA
Vlo ende ac va
Vorderingen en overlopende ac va
Liquide middelen

2.750

250

69.440

69.957

Totaal ac va

72.190

70.207

72.190

70.207

PASSIVA
Reserves
Algemene reserve

856

856

Bestemmingsreserve projecten

38.388

26.843

Con nuïteitsreserve

15.000

15.000
54.244

42.699

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva
Uit te keren gi en

Totaal passiva

229

378

1.017

1.730

16.700

25.400
17.946

27.508

72.190

70.207

11

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Realisa e 2021

Begroot 2021

Realisa e 2020

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies overheden voor projecten
Subsidies overheden voor professionele
ondersteuning

3.050

4.000

3.950

20.000

20.000

20.000

5.000

5.000

5.000

28.050

Overige baten

-

Som der baten

29.000

-

28.950

6

-

-

6

28.050

29.000

28.956

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Projectgi en
Terugontvangen bedragen wegens
vervallen projecten

21.635

24.500

26.974

-11.573

-

-2.000

10.062

24.500

26.974

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

241

600
241

1.427
600

1.427

Beheer en administra e
Kosten beheer en administra e

1.222

2.730
1.222

2.536
2.730

2.536

Professionele ondersteuning
Kosten professionele ondersteuning

4.980

5.000

4.980

4.980

5.000

4.980

Som der lasten

16.505

32.830

35.917

Saldo van baten en lasten

11.545

-3.830

-6.961
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RESULTAATBESTEMMING
Resultaatbestemming
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

11.545

Bestemmingsreserve speciale projecten

-

Con nuïteitsreserve

11.545
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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 organisa e en
besteding van de gelden in rela e tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.
Het boekjaar van de s ch ng loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac va 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 ac va en passiva
Vorderingen en overlopende ac va
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 con nuïteitsreserve wordt gehouden op € 15.000. Volgens bestuursbesluit is hiermee de
con nuïteit van de S ch ng 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 administra ekosten.
De algemene kosten worden volledig verantwoord onder de kosten van beheer en administra e. Onder
de kosten van eigen fondsenwerving worden met name de kosten van de website verantwoord en de
kosten ten behoeve van de jaarlijkse informa ebijeenkomst.
Voor de kosten professionele ondersteuning is vanaf 2019 tot en met 2022 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 toelich ng 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.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

2.750

250

Vlo ende ac va
Vorderingen en overlopende ac va
Debiteuren
Overlopende activa

0
2.750

250

Saldo ING betaalrekening

19.882

20.399

Saldo ING spaarrekening

29.552

29.552

Saldo ING bonus spaarrekening

20.006

20.006

69.440

69.957

31-12-2021

31-12-2020

856

856

-

-

856

856

26.843

33.804

Resultaat

11.545

-6.961

Stand per 31 december

38.388

26.843

Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Stand per 1 januari
Muta es als gevolg van:
Resultaat
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Muta es als gevolg van:
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Con nuïteitsreserve
Stand per 1 januari

15.000

15.000

-

-

15.000

15.000

229

378

1.017

1.730

16.700

25.400

17.946

27.508

Muta es als gevolg van:
Resultaat
Stand per 31 december

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Overige overlopende passiva
Uit te keren gi en
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisa e 2021

Begroot
2021

Realisa e
2020

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Dona es en gi en bedrijven
Dona es en gi en par culier
Dona es Graven en Gravinnen

-

1.250

300

200

2.750

2.500

3.050

4.000

3.950

Subsidies van overheden
Subsidies overheden voor projecten
Subsidies overheden voor professionele ondersteuning

20.000

20.000

5.000

5.000

25.000

25.000

25.000

Overige baten
Rente bankrekeningen

Totaal baten

-

6

-

-

6

28.050

29.000

28.956
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Realisa e 2021

Begroot
2021

Realisa e
2020

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Projectgi en
Terugontvangen bedragen wegens vervallen projecten *)

21.635

28.974

-11.573

-2.000

10.062

24.500

26.974

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Website
Bijeenkomsten

241

241

-

1.186

241

600

1.427

Beheer en administra e
Huiss jl

-

588

Administra ekosten

926

1.345

Bestuurskosten

107

460

Bankkosten

189

143

1.222

2.730

2.536

Professionele ondersteuning
Kosten professionele ondersteuning

Totaal lasten

4.980

4.980

4.980

5.000

4.980

16.505

32.830

35.917

*) In verband met corona konden een aantal projecten helaas niet doorgaan. De reeds uitgekeerde
bedragen zijn terugontvangen. De niet-uitgekeerde bedragen zijn ingetrokken.
Voor speciﬁca e zie bijlage 2.
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GOEDKEURING DOOR HET BESTUUR
Het jaarverslag is op 15 maart 2022 jdens de bestuursvergadering goedgekeurd door het bestuur.
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BIJLAGE 1: VERDELING VAN DE LASTEN NAAR BESTEMMING
Bestedingen: Werving baten:
Eigen
fondsenwerving

LASTEN

Beheer en
administra e

Realisa e
2021

Begroot
2021

10.062

24.500

Doelstellingen
Projectgiften (netto)

10.062

Werving baten
Bijeenkomsten

-

Website

241

241
241

600

Beheer en administra e
Huiss jl

-

Administra ekosten

926

Bestuurskosten

107

Bankkosten

189

1.222
1.222

2.730

Professionele ondersteuning

Professionele ondersteuning

Totaal

4.980

10.062

241

6.202

4.980
4.980

5.000

16.505

32.830
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BIJLAGE 2: VERDELING VAN DE BESTEDINGEN

Naam

Omschrijving besteding

Nog uit te
Toegekend keren op
in 2021 31-12-2021

Besteed aan doelstellingen
Projecten 2021:
Stichting Beheer Kasteel
Teylingen

Douchecabine

1.435

Stichting de Paraplu

Nieuwe zonneschermen

1.500

Stichting "het Boerhaavehuis"

Vervangen van de buxushagen in de
Boerhaavetuin

1.500

Frunt tuinplezier

Antivandaal korfbalpaal

1.000

Stichting Vrienden van
Overbosch

Kunst in 't Overbosch

Historische Kring Voorhout

Tentoonstelling 75 jaar vrijheid

1.000

Biljartvereniging Agnes

Koersbal sets

1.500

1.500

Stichting Vrienden van het
Raamwerk

Aanschaf keramiekoven

1.500

1.500

Sassem Troef

Geluidsinstallatie

1.500

Gezinshuis Alas

Inrichten babykamers

1.500

Stichting Theater 't Onderdak

MUS festival

Cultuur Verheft

300

300

450

450

Toneel-foodfestival

1.500

1.500

Voorhouts Kamerkoor

Jubileumvoorstellingen

1.500

1.500

Basketbalvereniging
"Forwodians"

Buitenveld

1.500

1.500

Stichting Theaterschool
Teylingen

Voorstelling Jacoba van Beieren

1.500

1.500

IVN Leidse Regio

Bijdragen cursus natuurgids

1.300

1.300

1.150

1.150

Vereniging Het Oude Raadhuis Vervanging stoelen
Projecten uit voorgaand jaar nog uit te keren:
Atleta

Trapeze

1.500

Drum- en Showband "Adest
Musica"

Uniformen

1.500

Sassembourg

Voorstelling Sassembourg op stelten

1.500

Totaal

21.635

16.700

22

VERVOLG BIJLAGE 2: VERDELING VAN DE BESTEDINGEN
Naam

Omschrijving besteding

Ingetrokken
in 2021

Besteed aan
doelstellingen
Terugontvangen bedragen wegens vervallen projecten in 2021
Stichting Oranje
vereniging Voorhout

Ingetrokken - Kunstenaars scholenproject 75 jaar
bevrijding

-1.000

Sassem City Swim

Ingetrokken - Sassem City Swim

-1.500

Welzijnskwartier

Verlaagd - Opknapbeurt Fascinus

Stichting Oranje
vereniging Voorhout

Ingetrokken - 75 jaar Vrijheid in Teylingen

-2.500

Vereniging tot Viering
Warmonds Feesten

Ingetrokken - 75 jaar Vrijheid in Teylingen

-2.500

Oranjevereniging
Sassenheim

Ingetrokken - 75 jaar Vrijheid in Teylingen

-2.500

VVV Warmond

Ingetrokken - Erfgoed route

-1.500

Totaal

-73

-11.573
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