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1 Inleiding 

Om helder te verschaffen aan de buitenwereld en aan de stakeholders van het Jacoba van Beieren 
Fonds Teylingen (JvBFT) achten wij het nuttig om in een jaarplan vast te leggen wat wij als bestuur 
van het fonds het komende jaar voor ogen hebben. Hiertoe dient dit stuk, dat is afgeleid van het 
beleidsplan 2021-2025. 

 

2 Bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in de Gemeente Teylingen 

2a. Samenwerken en verbinden 

Komend jaar hebben de projectmedewerkers van het JvBFT weer regelmatig contact met de 
organisaties in Teylingen, die zich gezamenlijk inzetten om burgers, stichtingen en verenigingen te 
ondersteunen bij het realiseren van hun ideeën om Teylingen mooier en leefbaarder te maken.  

Met de accountmanagers/wijkregisseurs van de Gemeente Teylingen, met Welzijn Teylingen en met 
HLT de Uitdaging organiseert het JvBFT ook in 2021 weer voorlichtingsbijeenkomsten “Hulp bij uw 
idee”. Insteek van deze samenwerking is om helder aan te geven wat men bij welke organisatie kan 
halen aan kennis, financiële middelen, vrijwillige ondersteuning en advies. Tevens vindt er 
uitwisseling plaats over welke initiatieven en activiteiten er al lopende zijn in Teylingen en waar 
mogelijk op aangesloten kan worden. Door samen te werken en te verbinden kan iemand met een 
idee vaak sneller van start. Ook worden al bestaande initiatieven beter benut en wordt kennis 
gedeeld.  ZINMeer nog dan voorheen zal hierbij in de wijken de aandacht zijn gericht op de vraag hoe  
initiatieven, die als doel hebben de kwaliteit van leven te verbeteren, zijn op te starten. Het gaat 
daarbij over het omzetten van ideeën in concrete projecten. Ook het leggen van verbindingen tussen 
initiatiefnemers en de juiste mensen van bijvoorbeeld andere fondsen, willen we waar mogelijk 
intensiveren.   

2b Donaties, Fondsenwerving  en het creëren van meerwaarde 

Het JvBFT zal ook in 2021 ondersteunen door financiële giften van maximaal € 1500,00 per initiatief. 
Het fonds ondersteunt ook door nadrukkelijk kennis over fondsenwerving te delen en de 
projectadviseurs van het JvBFT helpen de aanvrager bij het opstellen van een realistische begroting 
en dekkingsplan. Het JvBFT wijst de aanvrager op de mogelijkheid van meerdere fondsen, 
geldbronnen en mogelijkheden van immateriële steun. Op deze manier kan het fonds meer bieden 
dan alleen een geldelijke donatie en kunnen ook aanvragen gerealiseerd worden die meer kosten 
dan het maximale donatiebedrag van € 1500,00. 

Met sommige landelijke en regionale fondsen bestaat al een langere samenwerking. Met name met   
Fonds 1818, wordt regulier overlegd over de aanvragen in de regio. Bij aanvragen in Teylingen wordt 
samengewerkt om de aanvraag voor een donatie te doen slagen als deze voldoet aan de criteria. Het 
JvBFT kan aanvragers snel wijzen op de mogelijkheden van Fonds 1818 en ook op de specifieke 
mogelijkheden van andere landelijke en regionale fondsen. 
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De volgende bijeenkomsten zullen worden georganiseerd: 

1 Tweemaandelijkse digitale spreekuren “ Hulp bij uw idee”  in samenwerking met de 
    accountmanagers/wijkregisseurs van de gemeente Teylingen, Welzijn Teylingen en HLT de  
    Uitdaging.  
2. Maandelijks overleg projectadviseurs met accountmanagers/wijkregisseurs Gemeente Teylingen 
3. Kwartaaloverleg met Fonds 1818 
 
 

3 Het ondersteunen van projecten 

Ondanks dat 2020 door Corona een moeilijk jaar is geweest is, zijn er uiteindelijk toch een aanzienlijk 
aantal projectaanvragen gehonoreerd. Opgeteld voor ruim € 20.000,00. Ook in 2021 willen we 
minimaal alle lopende inkomsten van dat jaar besteden aan projecten, waarbij we de kosten van de 
stichting minimaal houden.  Daarnaast willen we met de initiatiefnemers bespreken hoe we de 
toegankelijkheid van het fonds verder kunnen vergroten.  

Derhalve: 
1 In 2021 een bedrag toekennen aan projecten overeenkomstig de begroting, die als bijlage is  
   toegevoegd aan dit jaarplan. 
2 Een korte enquête samenstellen, met daarin vragen aan initiatiefnemers over duidelijkheid,  
   toegankelijkheid en snelheid van de procedure en andere tips ; de conclusies en actiepunten uit  
   deze enquête nemen we mee in het jaarplan 2022. 
3 Voor zover dat al niet in 2020 is gebeurd, de administratieve procedures opnieuw vastleggen en 
   laten toetsen door een accountant. 

 

4 Communicatie en PR 

Veel PR gerelateerde zaken hebben betrekking op het organiseren van bijeenkomsten, iets dat door 
de huidige coronacrisis moeilijk is. In dit plan gaan we er gemakshalve van uit, dat er geen corona is 
dat roet in het eten gooit; anders zoeken we naar alternatieven. 

Acties 
1 Jaarvergadering in mei met zo veel mogelijk stakeholders. 
2 Elk kwartaal een meeting, waarin de toekenningen worden gevierd, op zijn vroegst vanaf tweede 
   kwartaal; tot die tijd publiciteit regelen in de krant voor elk toegekend project. 
3 We blijven gefocust op de sociale media. 
4 Expliciet communiceren richting bedrijven, over de mogelijkheid hun maatschappelijke 
   betrokkenheid te tonen via eenmalige of structurele bijdragen aan het fonds. 

 

5 Middelen 

Om het financiële draagvlak te verbreden  en het JvBFT tot iets te maken van de hele Teylingse 
gemeenschap, willen we in 2021 het volgende bereiken: 
1Het aaantal graven en gravinnen fors uitbreiden.  
2 De ANBI-status aanvragen. 
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3 Nadat de ANBI status is verkregen, de mogelijkheid van ‘belastingvoordelig schenken’ aan het  
   fonds op de website introduceren. Tevens zullen we het formularium van de  
   belastingdienst op de website beschikbaar stellen. 
4 De toename bevorderen van het aantal giften uit het bedrijfsleven. 
5 De mogelijkheid openen om particuliere donateurs te werven als “Vriend van Jacoba”; hiertoe de  
   website aanpassen en de verdere vormgeving van dit nieuwe bestand met donateurs uitwerken. 

 

Bestuur Jacoba van Beierenfonds Teylingen, december 2020 

Bijlage : Begroting 2021 

 

 


