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Verslag van het bestuur 
Door wisselingen in het bestuur heeft het wat langer geduurd om dit jaarverslag over 2017 te 
maken. Nu, rond oktober, is het er dan toch. We geven een kort overzicht van wat er is 
gebeurd en van de financiële situatie van stichting Westland-netwerk. 

 

Activiteitenverslag 
Het belangrijkste onderdeel van het Westland-netwerk zijn de vier groepen die in het 
Westland functioneren. In 2017 waren de volgende vier groepen actief: 
 

● Helemaal Gouwd - circa 20 jongvolwassenen en 25 kinderen ontmoeten elkaar 
regelmatig in onder meer wijkcentrum De Hof van Heden in Naaldwijk. 

● Hok De Tuba - circa 25 jongvolwassenen ontmoeten elkaar regelmatig in JeugThuis 
aan de Hoofdstraat in De Lier. 

● Hok De Perzik - circa 15 jongvolwassenen ontmoeten elkaar regelmatig in 
huiskamers in Naaldwijk en later Monster. 

● Hok De Krentenbol - circa 15 volwassenen ontmoeten elkaar regelmatig in de 
productieruimtes van Bakkerij van den Berg in Maasdijk. 

 
In deze groepen eten mensen samen, gaat de Bijbel open, wordt samen gebeden en zijn er 
goede gesprekken. Mensen uit deze groepen kunnen enkele keren per jaar deelnemen aan 
gezamenlijke activiteiten, zoals een BBQ, een weekend weg of doopfeesten. Vanuit het 
Westland-netwerk als geheel krijgen de groepsleiders steun van iemand die verstand heeft 
van groepsprocessen en enige theologische kennis heeft. 
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In 2017 is er een nauwere samenwerking ontstaan met Alpha XL in Maasdijk en een groep 
die daaruit is voortgekomen: Hok De krentenbol. Hok De Krentenbol is nu ook bij het 
Westland-netwerk aangesloten. 
 
Vanuit het Westland-netwerk is Galant actief, dat is in 2017 gestart. 
Galant richt zich op missionaire en sociaal-maatschappelijke activiteiten, 
om zo Gods liefde te laten zien aan Westlanders om ons heen. In 2017 is 
door Galant samenwerking met jongerenwerk uit andere kerken verkend. 
Daarnaast waren er vier acties: een klusdag, aanwezigheid met een stand 
op de Bradelier, de taartenbakdag en een Kerstdiner voor mensen die een 
steun de rug verdienden of die in het zonnetje gezet konden worden. Het 
Kerstdiner is met jongeren van de Evangelische Kerk Westland georganiseerd. Ook was 
Galant vier keer Westlanders tot steun die acuut hulp nodig hadden. 
 
In ‘s-Gravenzande is de woongroep ‘Hof van Staalduinen’ losjes aan het Westland-netwerk 
verbonden. De financiën en activiteiten van deze woongroep zijn geen officieel onderdeel 
van het Westland-netwerk en dit jaarverslag. Er is wel volop samenwerking. 
 
Om al deze activiteiten mogelijk te maken zetten heel wat vrijwilligers zich in, bijvoorbeeld 
als groepsleider, als spreker of door met spullen te sjouwen. Vier vaste vrijwilligers krijgen 
een vrijwilligersvergoeding van € 125 per maand. Dat zijn Sonja van der Schee, Esther de 
Bruijn en hun partners. Zij krijgen deze vergoeding omdat ze structureel veel tijd besteden 
aan specifieke taken binnen het Westland-netwerk, zoals de coaching van de groepsleiders 
en de missionaire en sociaal-maatschappelijke activiteiten van Galant. 

 

Ontwikkelingen in het bestuur 
Wat betreft het bestuur was 2017 geen fijn jaar. Veel bestuursleden tegelijk stelden minder 
tijd beschikbaar voor het Westland-netwerk. Dit kwam door veranderende levensomstandig- 
heden: zwangerschap, huwelijk en verhuizing. Van Arend Feitsma, Tessa van ‘t Veer en 
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Jaap van Dijk is afscheid genomen. Dit leidde tot een bestuurscrisis, ook omdat er begin 
2016 al twee mensen (Martijn Vellekoop en Geert van ‘t Veer) gestopt waren. 
 
Twee mensen bleven over in het kernteam (Sonja van der Schee en Esther de Bruijn), zij 
hebben tijd geïnvesteerd in het zoeken van nieuwe bestuurders. Deze zijn gevonden. En zij 
zorgden dat enkele activiteiten toch konden doorgaan. Door deze crisis was er geen ruimte 
om aandacht te geven aan voornemens uit het beleidsplan 2014-2017. De situatie was in 
2017 ook al heel anders dan in de periode waarin het beleidsplan geschreven werd. 

De financiën 
Dit jaar is er bijna € 9.000 aan giften binnengekomen voor het Westland-netwerk. De totale 
inkomsten waren € 24.938.  Van de totale inkomsten was 44% direct voor de groepen. Dank 1

aan allen die gegeven hebben! Via Galant en via giften voor Albanië is € 4.284 gegeven aan 
mensen buiten het Westland-netwerk, dat is 25% van de uitgaven. 
 
Het Westland-netwerk beschikt over voldoende eigen vermogen (€ 12.000) om te kunnen 
doen wat nodig is en een tegenvaller op te vangen. Wel is het tekort over 2017 circa € 3.750 
en dat is ruim 20% van de jaaromzet. Over 2016 was er ook sprake van een flink tekort 
(toen was dat € 5.000). Dat kan dus niet lang zo blijven, extra giften zijn nodig de komende 
jaren! 
 
In 2017 kregen vier mensen een vrijwilligersvergoeding, vooral ten bate van de van groeps- 
leidersondersteuning en het werk van Galant. Dat was de grootste kostenpost en gaf 
organisatorische stevigheid aan het Westland-netwerk. De verwachting is dat in 2018 de 
kosten iets zullen stijgen doordat meer mensen een vrijwilligersvergoeding krijgen; dat geeft 
meer organisatiekracht aan het Westland-netwerk. Deze kosten lopen op van € 5.500 in 
2017 naar circa € 6.000 in 2018. Ook daarom is het nodig dat er meer giften gaan komen. 

Vooruitblik 
In de zomer van 2017 stopten heel wat mensen van het bestuur/kernteam. Daarom was een 
nieuwe organisatiestructuur nodig. Er is in 2018 een nieuw bestuur gezocht, dat samen met 
het kernteam vorm gaat geven aan het Westland-Netwerk. In het najaar van 2018 willen we 
werken aan een nieuw visiedocument voor de periode 2019-2021. Deze visie geeft richting 
aan het kernteam om beslissingen te nemen en activiteiten te ontplooien. 
 

 
Arend Feitsma 
Aftredend voorzitter in 2017 

 
Rosalie Vellekoop 
Aantredend voorzitter in 2018 

1 Dat is inclusief de inkomsten van de de groepen, de bijdragen voor het Netwerkweekend en de 
eigen bijdragen voor het weekend weg met de groepsleiders. 
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Baten en lasten 
De financiële cijfers en gegevens zijn verzorgd door Jaap van Dijk (in 2017 penningmeester) 
en Wim Kooijman (in 2018 penningmeester). Het jaarverslag is - met bijdragen van velen - 
samengesteld door Martijn Vellekoop. 
 
In 2017 had het Westland-netwerk (inclusief Galant) op centraal niveau de baten en lasten 
zoals hieronder vermeld. De baten en lasten van de groepen zijn hierin niet opgenomen en 
worden later in dit hoofdstuk toegelicht. 
 

Baten    Lasten  

Structurele giften 

Incidentele giften 

 

Bijdragen Netwerkweekend 

Inkomsten Galant 

Bijdragen groepsleidersweekend 

 

NEGATIEF RESULTAAT 2017 
 

8.080 

762 

 

3.605 

482 

425 

 

3.749 

  Vrijwilligersvergoedingen 

Netwerkweekend 

Galant 

Ondersteuning groepsleiders 

Giften aan derden 

Bestuurskosten 

Overige activiteiten 

Bankkosten 

Onvoorziene kosten 

5.500 

4.159 

3.072 

2.012 

1.212 

449 

535 

164 

- 

Totaal 17.103   Totaal 17.103 
 

Toelichting op de baten en lasten 
Het grootste gedeelte van de inkomsten van het Westland-netwerk komt uit structurele 
giften van betrokkenen. In 2017 waren er circa 19 mensen die regelmatig een gift gaven, 
deze variëren van € 5 tot € 100 per maand. De inkomsten uit structurele giften lagen € 1.000 
lager dan in 2017. Ook kwamen er wat incidentele giften binnen. Ten opzichte van vorige 
jaren zien we een daling in de structurele giften. Ook blijven de gerealiseerde incidentele 
giften flink achter bij wat er begroot was. Er is voor € 482 aan giften specifiek voor Galant 
binnen gekomen, onder andere van kringloopwinkel Habbekrats. 
 
Er zijn ook bijdragen van deelnemers aan het jaarlijkse Netwerkweekend en het jaarlijkse 
weekend van de groepsleiders. De mensen die hier naartoe gingen, droegen zelf voor een 
flink deel bij aan de kosten van die twee activiteiten. 
 
De grootste kostenpost van het Westland-netwerk zijn de vaste vrijwilligersvergoedingen 
voor vier mensen (á € 125 per maand). De vrijwilligersvergoedingen zijn iets lager dan 
gebudgetteerd, omdat er twee maanden - in overleg - geen vergoeding betaald is aan een 
van de vrijwilligers. Bij het Netwerkweekend waren er kosten voor onder andere de huur 
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van de locatie, voor activiteiten en eten en drinken. De kosten voor het Netwerk-weekend 
zijn ruim binnen het budget gebleven. De kosten voor Galant bestonden in 2017 onder meer 
uit huisstijlontwikkeling, drukwerk en het Kerstdiner. Wat betreft het weekend met de 
groepsleiders waren er kosten voor de locatiehuur, voor activiteiten en eten en drinken. 
 
Vanuit het Westland-netwerk zijn er giften gegeven aan een project in Albanië (dat is € 100 
per maand en daarnaast wat bankkosten). Daarnaast waren er bestuurskosten, waaronder 
de uitgaven voor de webhosting en het afscheid van drie bestuursleden. Wat betreft de 
overige activiteiten is er geld gegaan naar enkele weekendstarters, naar de centrale 
viering in de zomer en naar het doopfeest in september. De kosten hiervoor zijn ruim binnen 
het budget gebleven.  
 
Uiteindelijk sluiten we 2017 af met een negatief resultaat van € 3.749. Dit heeft niet zozeer 
te maken hogere uitgaven, maar met tegenvallende inkomsten uit giften. Van dit negatieve 
resultaat is circa € 2.590 vanwege Galant. Het negatieve resultaat komt ten laste van het 
eigen vermogen / de reserves. 
 
Via Galant en giften is € 4.284 geïnvesteerd in steun aan mensen buiten het Westland- 
netwerk; dat is 25% van de totale uitgaven. 

Baten en lasten van de groepen 
In bovenstaand overzicht zijn de baten en lasten van de groepen niet opgenomen, want hier 
wordt centraal geen boekhouding van bijgehouden (in de groepen zelf meestal wel). Vaak 
gaat om relatief kleine bedragen: eten, drinken, de huur van ruimtes voor bijeenkomsten en 
soms een weekend weg. De baten en lasten van deze groepen zijn: 
 

Groep / activiteit Baten Lasten Saldo 

Helemaal Gouwd 5.280 5.154 +126 

Hok De Tuba 3.341 2.644 +697 

Hok De Perzik 2.412 2.467 -55 

Hok De Krentenbol - - - 

Totaal 11.033 10.265 +768 
 
Als de baten en lasten van de groepen worden opgeteld bij die van het Westland-netwerk, 
dan zijn de totale inkomsten € 24.938. Daarvan is 44% voor de groepen en 56% voor het 
Westland-netwerk als geheel. 
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Balans 
De balans van het Westland-netwerk (inclusief Galant) ziet er eind 2017 als volgt uit: 
 
 

Activa (31 december 2017)    Passiva (31 december 2017)  

Banksaldo Westland-netwerk 

Banksaldo Galant 

 

 

23.171 

1.272 

 

 

  Eigen vermogen 

 

Reservering Oeganda 

Reservering dromen 

Reservering groepsleiders 

Reservering Galant 

Reservering Gek Westland 

Reservering oud & nieuw 

11.647 

 

3.629 

5.000 

2.000 

1.272 

525 

370 

Totaal 24.443   Totaal 24.443 
 
 
Naast deze activa is er wat geld van de verschillende groepen, dat wordt later in dit 
hoofdstuk toegelicht. De banksaldi van deze groepen (totaal € 8.684) zijn niet in deze balans 
opgenomen. Als die bedragen bij de activa worden opgeteld, is het totaal € 33.127. 
 
Eind 2017 zijn veranderingen in de balans aangebracht, vooral bij reserveringen die al 
enkele jaren niet gebruikt worden. Ook is er geen vooruitzicht op het gebruik van deze 
reserveringen, en er is ook geen dringende noodzaak om ze aan te houden. Daarom 
vervallen deze reserveringen met ingang van 1 januari 2018. Tegelijk wordt er wel een 
continuïteitsreserve ingesteld. Dat levert begin 2018 de volgende balans op: 
 
 

Activa (per 1 januari 2018)    Passiva (per 1 januari 2018)  

Banksaldo Westland-netwerk 

Banksaldo Galant 

23.171 

1.272 

 

  Eigen vermogen 

Continuïteitsreserve 

 

Reservering Oeganda 

Reservering Galant 

12.017 

7.000 

 

3.629 

1.797 

Totaal 24.443   Totaal 24.443 
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Toelichting op de balans 
Het Westland-netwerk beschikt over meerdere bankrekeningen. Want voor verschillende 
groepen is er een aparte bankrekening geopend, zodat deze zelfstandig hun financiën 
kunnen beheren. Ook is er een bankrekening voor Galant (de opvolger van Gek Westland) 
geopend, zodat geld met een specifieke doelstelling rond sociaal-maatschappelijk en 
missionair werk apart beheerd kan worden. 
 
Het Westland-netwerk beschikt niet over onroerend goed of andere waardevolle materiële 
bezittingen. Een bescheiden aanhanger en een geluidsinstallatie zijn de meest waardevolle 
bezittingen, maar de waarde van deze beide zaken is naar schatting minder dan € 2.500. 
We lichten de verschillende posten op de balans kort toe: 
 

Eigen vermogen Over het eigen vermogen van het Westland-netwerk kan het 
bestuur van de stichting vrij beschikken ten bate van de doelen. 

Continuïteitsreserve Zoals genoemd in het beleidsplan van het Westland-netwerk, is 
een continuïteitsreserve ingesteld van circa 50% van de jaarlijkse 
kosten van het Westland-netwerk. Deze reserve is er om te 
zorgen dat het Westland-netwerk tegenvallers kan opvangen, 
zodat bijvoorbeeld de vrijwilligersvergoedingen betaald kunnen 
blijven worden als zich onverhoopt iets voordoet. 

Reservering Oeganda Het geld dat staat bij de ‘Reservering Oeganda’ is in 2013 
bijeengebracht door jongeren ten bate van een werkvakantie in 
Oeganda. Dat geld is toen niet uitgegeven, vanwege lokale 
omstandigheden in Oeganda. Omdat dit geld niet bestemd is voor 
het Westland-netwerk, is het geld in 2018 geheel besteed aan 
een werkvakantie in Albanië ten bate van een arme bevolking. 

Reservering dromen Er is enkele jaren een reservering opgenomen om dromen en 
goede ideeën vorm te kunnen geven. Hier is de afgelopen jaren 
geen gebruik van gemaakt. Ook is er geen concreet vooruitzicht 
dat dit gaat veranderen. Daarom is deze reservering eind 2017 
toegevoegd aan het Eigen vermogen. 

Reservering groepsleiders Er is enkele jaren een reservering opgenomen om de groeps- 
leiders te ondersteunen. Deze reserve is niet gebruikt, al zijn er 
wel de nodige kosten gemaakt voor de groepsleiders. Daarom is 
deze reservering eind 2017 toegevoegd aan het Eigen vermogen. 

Reservering Galant 
 

Voor de activiteiten van Galant is vanwege het eigen karakter 
(sociaal-maatschappelijk en/of missionair) een aparte 
bankrekening en reservering aangehouden. 

Reservering Oud & Nieuw In het verleden hebben jongeren betaald voor deelname aan een 
feest rond Oud & Nieuw. Na het feest was er geld over. Er is op 
dit moment geen uitzicht op besteding van dit geld. Daarom is 
deze reservering eind 2017 toegevoegd aan het Eigen vermogen. 

Reservering Gek Westland Er was geld voor Gek Westland gegeven. Omdat de activiteiten 
(deels) zijn gecontinueerd door Galant, is de reservering voor Gek 
Westland eind 2017 toegevoegd aan de reservering voor Galant. 
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Banksaldi van de groepen 
Naast de balans van het Westland-netwerk als geheel, hebben de verschillende groepen 
een eigen bankrekening. Het verschilt per groep of hier gedetailleerde boekhoudingen van 
worden bijgehouden. Vaak gaat het om bescheiden bedragen: de kosten van eten, drinken, 
de huur van ruimtes voor bijeenkomsten en soms een weekend weg. 
 
De banksaldi eind 2017 van deze groepen zijn als volgt: 

Helemaal Gouwd 

Hok De Tuba 

Hok De Perzik 

Hok De Krentenbol 

Totaal 

€ 5.154 

€ 2.706 

€ 824 

- 

€ 8.684  

Hok De Krentenbol heeft geen bankrekeningnummer, mede omdat de kosten beperkt zijn. 
Koffie, koek en ruimtes om samen te komen worden aan deze groep ter beschikking gesteld 
door Bakkerij van den Berg uit Maasdijk. 
  

9 



Rechtsvorm, doelstelling en bestuur 
Op 29 december 2011 is de stichting Westland-netwerk opgericht bij Westland Partners 
Notarissen en Advocaten te Naaldwijk. De statutaire doelstelling van het Westland-netwerk 
luidt in artikel 1: “De stichting zet zich in om in het Westland relationele netwerken te starten 
en te ondersteunen. Netwerken die jongeren helpen om te ontdekken wie Jezus is, om 
steeds meer op hem te gaan lijken en om anderen te helpen in dit proces. En netwerken die 
sociaal-maatschappelijk actief zijn ten bate van jongeren of mensen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken.” 
 
In artikel 2 is opgenomen: “De sociaal-maatschappelijke activiteiten worden uitgevoerd 
ongeacht het geloof, het geslacht, het ras, de opleiding of anderszins van de deelnemers en 
begunstigden.” 
 
In artikel 3 is opgenomen: “De stichting heeft een christelijke identiteit en fundeert haar visie 
op de Bijbel.” 
 
In artikel 4 is opgenomen: “De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door 
persoonlijke coaching, samenwerking, trainingen, gebed, acties, bijeenkomsten en alle 
andere activiteiten die bevorderlijk zijn voor de doelstelling.” 
 
In artikel 5 is opgenomen: “De stichting heeft geen winstoogmerk.” 
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Samenstelling bestuur 
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alles wat gebeurt binnen het 
Westland-netwerk. De uitvoering ligt grotendeels bij het kernteam. De bestuursleden krijgen 
geen beloning voor hun werkzaamheden. Enkele kernteamleden ontvangen maandelijks een 
vaste vrijwilligersvergoeding. Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende mensen: 
 

● Arend Feitsma (voorzitter) 
● Jaap van Dijk (penningmeester) 
● Tessa van ‘t Veer (algemeen lid) 
● Geert van ‘t Veer (afgetreden in 2016 en uitgeschreven per mei 2017) 
● Martijn Vellekoop (afgetreden in 2016 en uitgeschreven per mei 2017) 

 

Naast deze mensen waren Sonja van der Schee (ondersteuner groepsleiders) en Esther de 
Bruijn (missionair werk) in 2017 deel van het kernteam. 
 
In september 2018 bestaat het bestuur formeel uit: 
 

● Arend Feitsma (voorzitter) 
● Wim Kooijman (penningmeester) 
● Tessa van ‘t Veer (algemeen lid) 

 

Arend en Tessa zijn in de praktijk afgetreden. In de praktijk bestaat het bestuur nu uit: 
 

● Rosalie Vellekoop (voorzitter) 
● Wim Kooijman (penningmeester) 
● Marc le Comte (secretaris) 

 
De registraties bij de Kamer van Koophandel worden dit jaar nog aangepast. Naast het 
bestuur is een kernteam van enkele mensen actief in de uitvoering. 

ANBI-status en rekeningnummers 
Het Westland-netwerk heeft meerdere bankrekeningen. Het gaat om de volgende rekeningen: 
 

● Westland-netwerk: NL59 INGB 0005828367 
 (beheerd in 2017 door Jaap van Dijk, daarna Wim Kooijman) 

● Galant: NL51 INGB 0006475598 
 (beheerd door Wim Kooijman en Esther de Bruijn) 

● Helemaal Gouwd: NL26 INGB 0006475660 (beheerd door Esther van Dijk) 
● Hok De Tuba: NL98 INGB 0006548763 (beheerd door Patrick Boers) 
● Hok De Perzik: NL22 ASNB 0709174071 (beheerd door John van Antwerpen) 
● Hok De Krentenbol: geen bankrekening 

 
Bij de bankrekening van Hok De Perzik moet opgemerkt worden dat 
deze formeel niet onder de stichting Westland-netwerk valt. 
Giften aan het Westland-netwerk zijn aftrekbaar van de belasting, 
omdat we beschikken over een officieel erkende ANBI-status. 
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