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Giften aan het Westland-netwerk zijn aftrekbaar van de belasting, 

omdat we beschikken over een officieel erkende ANBI-status.  
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Verslag van het bestuur 
In dit jaarverslag over 2018 geven we een kort overzicht van wat er is gebeurd bij stichting 
Westland-netwerk en van de financiële resultaten. De financiële cijfers en gegevens in dit 
verslag zijn verzorgd door Wim Kooijman (penningmeester). Het jaarverslag is verder 
samengesteld door Marc le Comte (secretaris) en de eindredactie lag bij Martijn Vellekoop. 

Activiteiten 
Het belangrijkste onderdeel van het Westland-netwerk zijn de vier groepen die in het 
Westland functioneren. In 2018 waren de volgende vier groepen actief: 
 

● Helemaal Gouwd - circa 21 volwassenen en 33 kinderen ontmoeten elkaar 
regelmatig in onder meer wijkcentrum De Hof van Heden in Naaldwijk. Deze groep 
heeft ook 4 keer een kliederkerk voor belangstellenden georganiseerd. 

● Hok De Tuba - circa 24 jongvolwassenen ontmoeten elkaar regelmatig in het 
JeugThuis aan de Hoofdstraat in De Lier. 

● Hok De Perzik - circa 15 jongvolwassenen ontmoeten elkaar regelmatig in een 
huiskamer in Monster aan de Vlotlaan. 

● 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 kunnen ook enkele keren per jaar deelnemen aan gezamenlijke 
activiteiten van het Westland-netwerk, zoals een BBQ, een weekend weg of een doopfeest. 
Vanuit het Westland-netwerk als geheel krijgen de groepsleiders steun van iemand die 
verstand heeft van groepsprocessen en enige theologische kennis heeft. Deze ondersteuner 
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heeft in 2018 een trainingsweekend en vier avonden georganiseerd voor de groepsleiders. 
Daarnaast schoof de ondersteuner geregeld aan bij de groepsleiders om mee te denken. 
Door de ondersteuner is één groepsleider intensief gecoacht. Met deze groepsleider is zij nu 
bezig om onderwijs voor de groepen te ontwikkelen. In maart en april 2018 heeft de 
ondersteuner van groepsleiders haar werk tijdelijk neergelegd vanwege zwangerschap en 
kraamverlof, daarna heeft ze haar werkzaamheden weer opgepakt. 
 
Vanuit het Westland-netwerk was sinds 2017 Galant actief. Galant richtte zich op 
missionaire en sociaal-maatschappelijke activiteiten, om zo Gods liefde te laten zien aan 
Westlanders om ons heen. Galant organiseerde in 2018 een klusdag en het Galant bakkie. 
Daarnaast waren er brainstorms met de bestuurdersbank van Vitis Welzijn om te kijken naar 
de toekomst. Afsluitend heeft de missionair medewerker zich verdiept in bestaand missionair 
onderwijs, waarna gestart is met de Micha-cursus. Na augustus is het werk van Galant 
gestopt. Hartelijk dank aan Esther de Bruijn en Elisa Vreugdenhil voor hun mooie werk! 
 
In ‘s-Gravenzande is de woongroep ‘Hof van Staalduinen’ aan het Westland-netwerk 
verbonden. Niet alle financiën en activiteiten van deze woongroep zijn officieel onderdeel 
van het Westland-netwerk en dit jaarverslag. Er is wel volop samenwerking en ook giften 
aan deze woongemeenschap lopen via het Westland-netwerk. In december 2018 is de 
verbouwing van een studio voor de opvang van een Westlandse jongere afgerond. En sinds 
1 januari 2019 woont daar ook een jongere die wat steun kan gebruiken. Erg mooi! 
 
 

 
 
Om al deze activiteiten mogelijk te maken zetten heel wat vrijwilligers zich in, bijvoorbeeld 
als groepsleider, als spreker of door met spullen te sjouwen. Daarbij krijgen vier vrijwilligers 
krijgen een vergoeding van € 125 per maand. 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. 
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Bestuur en kernteam 
Het bestuur bestond in 2018 uit Rosalie Vellekoop (voorzitter), Wim Kooijman 
(penningmeester) en Marc le Comte (secretaris). Het bestuur kwam drie keer bij elkaar. De 
uitvoering van veel taken lag bij het kernteam (Sonja van der Schee, John van Antwerpen, 
Esther de Bruijn en Maurice van den Berg). 
 
In 2018 is gewerkt aan nieuwe visie voor het Westland-netwerk, omdat de looptijd van het 
voorgaande beleidsplan was verlopen. Hiervoor is een werkgroep opgericht met Rosalie 
Vellekoop, Sonja van der Schee en Liza van Antwerpen. Ten bate van de nieuwe visie is 
ook een enquête gehouden onder de actief betrokken deelnemers van het 
Westland-netwerk. 

Financiën 
Dit jaar is er ruim € 11.000 aan giften binnengekomen voor het Westland-netwerk, dat is een 
stijging van ruim € 2.000. Daarbij zijn de structurele giften bijna gelijk gebleven. Dankzij een 
oproep kwamen er dit jaar vooral meer incidentele giften binnen. Dank aan allen die gaven!  
Los van de giften voor het Westland-netwerk als geheel, is er voor de vier groepen ook een 
bedrag van bijna € 12.000 ontvangen. Dat is circa € 3.700 minder dan een jaar eerder, 
vooral bij Hok De Tuba zijn de inkomsten gedaald. 
 
De kosten van de overkoepelende activiteiten van het Westland-netwerk zijn bijna € 18.000.  
Dit is vergelijkbaar met de kosten in 2017 en staat los van bijna € 5.000 extra giften specifiek 
voor De Hof van Staalduinen. Voor het Westland-netwerk zijn de vrijwilligersvergoedingen 
(ruim € 6.300) de grootste kostenpost en het Netwerkweekend kostte ruim € 4.400. 
Daarnaast is door de vier groepen ruim € 15.000 besteed aan groepsactiviteiten. 
 
Het jaar 2018 is afgesloten met een tekort van € 1.881 voor de overkoepelende activiteiten 
van het Westland-netwerk. Daarnaast hadden de groepen een tekort van bijna € 4.000. 

Vooruitblik 
Wat gaat het nieuwe jaar brengen? Waarschijnlijk gaat in 2019 in De Lier een nieuwe groep 
van start. Ook is een werkgroep bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het 
Westland-netwerk als geheel, deze verwachten we rond de zomer. Vanuit de eventmanager 
komt er een mooie nieuw project voor de mannen. De missionair ondersteuner is gestopt. 
De ondersteuner voor groepsleiders gaat in 2019 door op de ingeslagen weg. Dat is mooi! 
 
Namens het bestuur van het Westland-netwerk, 
 

 
Rosalie Vellekoop 
Voorzitter van het bestuur  

4 



Baten en lasten 
In 2018 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. 
 
De baten en lasten zijn dit jaar wat vertekend doordat er grote financiële stromen voor een 
project in Albanië via de rekening van het Westland-netwerk liepen. Dit wordt begin 2019 
stopgezet. Ook voor het worshipproject ‘Puur’ liepen de giften via het Westland-netwerk. 
 
 

Baten 2018 2017   Lasten 2018 2017 

Structurele giften 

Incidentele giften 

 

Netwerkweekend 

Groepsleidersweekend 

Inkomsten Galant 

 

Giften Hof Staalduinen 

Retour borgsommen 

Negatief resultaat  

8.055 

2.978 

 

3.421 

402 

755 

 

4.960 

450 

1.881 

8.080 

762 

 

3.605 

425 

482 

 

0 

0 

3.749 

  Vrijwilligersvergoedingen 

Netwerkweekend 

Ondersteuning groepsleiders 

Overige activiteiten 

Galant 

Giften aan Hof Staalduinen 

Giften aan derden 

Bestuurskosten 

Bank- en administratiekosten 

Onvoorziene kosten 

 

6.375 

4.466 

1.645 

1.499 

1.134 

4.960 

1.610 

430 

342 

441 

5.500 

4.159 

2.012 

535 

3.072 

- 

1.212 

449 

164 

0 

Subtotaal 1 22.902 17.103   Subtotaal 1 22.902 17.103 

Giften worshipproject ‘Puur’ 

Giften voor Albanië 

2.624 

30.008 
0 

0 

  Worshipproject ‘Puur’ 

Giften aan Albanië 

Positief resultaat Albanië 

2.624 

28.487 

1.521 

0 

0 

0 

Subtotaal 2 32.632 0   Subtotaal 2 32.632 0 

Totaal excl. resultaten 55.534 17.103   Totaal 55.534 17.103 

 

Toelichting op de baten 
Het grootste gedeelte van de inkomsten komt uit structurele giften. In 2018 gaven 15 
mensen regelmatig een gift, deze giften variëren van € 5 tot € 100 per maand. De inkomsten 
uit structurele giften waren in 2018 nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor. 
Door een oproep eind 2018 kwamen er dit jaar meer incidentele giften binnen, zowel van 
mensen binnen als van buiten het netwerk, totaal bijna € 3.000. 
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Er zijn ook bijdragen van deelnemers aan het jaarlijkse netwerkweekend en het jaarlijkse 
groepsleidersweekend. De mensen die hier naartoe gingen, droegen zelf voor een flink 
deel (77%) bij aan de kosten van deze twee activiteiten. De inkomsten van Galant 
bestonden vooral uit een bijdrage uit de kas van Gek Westland en een gift voor het Galant 
diner van 2017 die op 2 januari 2018 binnen kwam. 
 
De Hof van Staalduinen is nauw betrokken bij het Westland-netwerk, giften aan deze 
woongemeenschap verlopen daarom via de bankrekening van het Westland-netwerk. Er zijn 
giften binnengekomen voor de verbouwing van een studio, totaal bijna € 5.000.  
Onder retour borgsommen is een bedrag van € 450 opgenomen voor twee borgsommen 
gerelateerd aan het netwerkweekend en het groepsleidersweekend. 
 
Bij worshipproject ‘Puur’ gaat het om giften specifiek voor dit project, dat afgelopen jaar 
o.a. theater De Naald met deze inkomsten een avond kon huren.  
 
Opvallend zijn de giften voor het project in Albanië. Deze waren bestemd voor herstel van 
een irrigatiesysteem in Mokra en voor een zomerkamp. Deze giften zijn veel omvangrijker 
dan voorzien en hebben weinig relatie met de activiteiten van het Westland-netwerk, daarom 
wordt de ontvangst en het doorgeven van deze giften in overleg begin 2019 stopgezet. 

Toelichting op de lasten 
De grootste kostenpost van het Westland-netwerk zijn de vaste vrijwilligersvergoedingen 
voor 4 mensen (á € 125 per maand). Deze vrijwilligersvergoedingen waren er voor Sonja, 
Perrie en John het gehele jaar, en voor Esther en Micha een deel van het jaar. 
Bij het netwerkweekend waren er kosten voor onder andere de huur van de locatie, voor 
activiteiten en eten en drinken. 
 
Wat betreft de ondersteuning van groepsleiders waren er kosten voor de locatiehuur, voor 
activiteiten en eten en drinken. Onder de overige activiteiten zijn kosten opgenomen voor 
onder andere de BBQ voor de seizoensafsluiting (huur terrein, tenthuur, kosten van eten en 
drinken) en de activiteiten van ‘Zussen’. Ook zijn kosten voor de gebouwhuur voor de 
opdraagdienst onderdeel van van de kosten voor overige activiteiten. 
 
De kosten voor Galant bestonden in 2018 vooral uit promotiekosten, kosten voor de 
Bradelier en diaconale hulp voor een deelnemer van het Westland-netwerk. Galant is eind 
2018 gestopt. De binnengekomen giften voor de Hof van Staalduinen zijn naar deze 
woongroep overgemaakt, voor de verbouwing van een studio waarin een jongere die steun 
nodig heeft kan worden opgevangen. 
 
Onder giften aan derden is een bedrag van € 1.260 opgenomen voor een evangelist in 
Albanië (waar we € 100 per maand aan geven, en wat bankkosten voor betalen) en € 350 
als gift voor de werkgroep ‘Westland missionair’. Er waren dit jaar ook bestuurskosten, 
waaronder de uitgaven voor een teambuilding van het bestuur en het kernteam. De bank- 
en administratiekosten zijn in 2018 hoger vanwege de kosten voor het boekhoudpakket en 
vanwege kosten die voortkwamen uit boekingen ten bate van Albanië. De onvoorziene 
kosten bestaan vooral uit wat technische apparatuur en kosten voor de website. 
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Bij Worshipproject ‘Puur’ gaat het vooral om de huur van theater De Naald waar een 
aantal mensen van het Westland-netwerk bij betrokken is. De giften voor Albanië zijn 
vooral besteed aan het herstel van irrigatie in Mokra (circa € 25.000) en geld voor een 
zomerkamp voor arme kinderen (circa € 2.000). 

Resultaat 
Uiteindelijk sluiten we 2018 af met een negatief resultaat van € 1.881 voor de activiteiten 
van het Westland-netwerk. Dit negatieve resultaat komt ten laste van het eigen vermogen 
van het Westland-netwerk. Voor de projecten in Albanië is er een positief resultaat van  
€ 1.521, dat zal worden overgemaakt met als bestemming het project in Albanië. 

Baten en lasten van de groepen 
In bovenstaand overzicht zijn de baten en lasten van de groepen niet opgenomen, hier wordt 
centraal geen boekhouding van bijgehouden (in de groepen zelf meestal wel). Vaak gaat het 
om relatief kleine bedragen: eten, drinken, de huur van ruimtes voor bijeenkomsten en soms 
een weekend weg. Ook zaken die raken aan de missie, zoals de kliederkerk, worden betaald 
uit het budget van de groepen. De baten en lasten van groepen zijn: 
 

Groep Baten Lasten Saldo 

Helemaal Gouwd 7.194 8.327 -1.133 

Hok De Tuba 2.439 4.555 -2.116 

Hok De Perzik 2.205 2.659 -454 

Hok De Krentenbol 0 0 0 

Totaal 11.838 15.541 -3.703 

Totale baten naar bestemming 
De totale baten in 2018 bedragen € 65.391. Deze zijn als volgt opgebouwd: 
 

Baten per doelstelling Bedrag % 

Westland-netwerk overkoepelend 

Westland-netwerk groepen 

Hof van Staalduinen 

Galant 

Project 'Puur' 

Albanië 

15.206 

11.838 

4.960 

755 

2.624 

30.008 

23% 

18% 

8% 

1% 

4% 

46% 

Totaal 65.391  
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Balans 
Eind 2017 zijn er veranderingen in de balans aangebracht, vooral bij reserveringen die al 
enkele jaren niet gebruikt werden. Die reserveringen zijn vervallen en tegelijk is een 
continuïteitsreserve ingesteld. Dit is toegelicht in het jaarverslag over 2017.  
 
Aan het eind van 2018 ziet de balans van het Westland-netwerk er als volgt uit: 
 

Activa    Passiva  

Banksaldo Westland-netwerk 

Banksaldo Galant 

20.227 

893 

  Eigen vermogen 

Continuïteitsreserve 

Reservering Albanië 

Voorgeschoten kosten 

8.189 

9.000 

3.691 

240 

Totaal 21.120   Totaal 21.120 

 
Vanwege het stoppen van Galant is eind 2018 de reservering voor Galant toegevoegd aan 
het eigen vermogen. Het banksaldo van Galant staat nog wel op een aparte rekening en 
wordt in 2019 bij de algemene rekening van het Westland-netwerk gevoegd. 
 
Naast de activa in deze balans is er wat geld van de verschillende groepen, dat wordt later 
toegelicht. De banksaldi van de groepen (totaal € 4.816) zijn niet in de balans opgenomen. 
Als die bedragen bij de activa worden opgeteld, is het balanstotaal € 26.315. 

Toelichting op de balans 
Het Westland-netwerk beschikt over meerdere bankrekeningen, want voor verschillende 
groepen en Galant is er een aparte bankrekening geopend, zodat deze zelfstandig hun 
financiën kunnen beheren. 
 
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 voor de doelen 
van het Westland-netwerk. Ten opzicht van 2017 is het 
eigen vermogen met € 3.828 gedaald, als gevolg van het 
tekort van € 1.881, vanwege de overheveling van € 2.000 
naar de continuïteitsreserve (zie hierna) en als gevolg van 
de onterechte opname in 2017 van € 910 in het eigen 
vermogen die bestemd was voor Albanië en er moet € 70 
gecorrigeerd worden voor een bankverschil. Daarbij wordt 
opgeteld het bedrag van € 1.797 dat voor Galant was.  
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Eigen vermogen (vervolg) Het eigen vermogen is hoger (een bedrag van € 764) dan 
op basis van de mutaties verwacht wordt (een meevaller). 
Het is niet gelukt dit verschil te verklaren. 

Continuïteitsreserve Zoals genoemd in het beleidsplan is een continuïteits- 
reserve 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.  
Deze reserve is met € 2.000 verhoogd naar € 9.000. Dit om 
de reserve in verhouding te houden met de jaaromzet van  
€ 17.942 (dat is de omzet van het Westland- netwerk van  
€ 22.902 minus € 4.960 giften voor Hof van Staalduinen). 

Reservering Albanië Bij de reservering voor Albanië gaat het om € 2.781 dat dit 
jaar over is uit de ontvangen giften. Daarnaast is € 910 uit 
2017 onderdeel van de reservering; dat bedrag was foutief 
in het vorige jaarverslag 2017 gemeld als eigen vermogen 
terwijl dat geld bestemd was voor projecten in Albanië. 

Voorgeschoten kosten Dit zijn kosten betaald door Arend Feitsma, die nog 
terugbetaald moeten worden. In 2019 wordt dit bedrag 
vanuit het Westland-netwerk overgemaakt aan Arend. 

 

Banksaldi van de groepen 
Naast de balans van het Westland-netwerk als geheel, hebben de verschillende groepen 
een eigen bankrekening. De banksaldi eind 2018 van deze groepen zijn als volgt: 
 

 Eind 2018 Eind 2017 

Helemaal Gouwd 

Hok De Tuba 

Hok De Perzik 

Hok De Krentenbol 

3.857 

590 

369 

0  

5.154 

2.706 

824 

0 

Totaal 4.816 8.684 

 

In 2018 zijn de banksaldi van de groepen met 45% afgenomen ten opzichte van 2017, er 
waren meer uitgaven dan inkomsten bij alle groepen. Door Hok De Tuba is in 2018 het 
meeste ingeteerd op het saldo. In totaal zijn de banksaldi € 3.868 achteruit gegaan. 
 
Afgezien van Helemaal Gouwd zijn de banksaldi van de drie groepen nu vrij klein ten 
opzichte van de baten en lasten per groep; er is bijna geen reserve om een tegenvaller op te 
vangen. De drie groepen hebben bijna geen structurele financiële verplichtingen, daarom 
zijn de risico’s van een laag banksaldo toch vrij beperkt.  
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Rechtsvorm, doelstelling en bestuur 
Op 29 december 2011 is de stichting Westland-netwerk opgericht bij Westland Partners 
Notarissen en Advocaten in Naaldwijk. De statutaire doelstelling van de stichting 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.” 
 

Het kernteam en bestuur in 2018. 
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Samenstelling bestuur en kernteam 
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 wel 
een vaste vrijwilligersvergoeding. Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende mensen: 
 

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

 
Naast het bestuur is een kernteam van enkele mensen actief in de uitvoering. Het kernteam 
bestond in 2018 uit de volgende mensen: 
 

● Sonja van der Schee (voorzitter kernteam en ondersteuner groepsleiders) 
● John van Antwerpen (secretaris kernteam en eventmanager) 
● Esther de Bruijn (missionair werker en Galant, gestopt eind 2018) 
● Maurice van den Berg (groepsleider van Hok De Krentenbol) 

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

● Westland-netwerk: NL59 INGB 0005828367 (beheerd Wim Kooijman) 
● Galant: NL51 INGB 0006475598 (beheerd door 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 maar onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van 
John van Antwerpen. We overleggen of dit aangepast kan worden. 
 
 
 
 
Giften aan het Westland-netwerk zijn aftrekbaar van de belasting, 
omdat we beschikken over een officieel erkende ANBI-status. 
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