
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

JAARVERSLAG 2019 
WESTLAND-NETWERK  

 
 
 

 
  

 



Inhoudsopgave 
 
 

Verslag van het bestuur 2 
Activiteiten 2 
Bestuur, visieteam en  kernteam 4 
Vooruitblik 5 

Inkomsten  en uitgaven 6 
Toelichting op de inkomsten 6 
Toelichting op de uitgaven 7 
Inkomsten en uitgaven  van de groepen 8 

Balans 9 
Toelichting op de balans 9 
Banksaldi van de groepen 10 

Rechtsvorm, doelstelling en ANBI 11 
Samenstelling bestuur en kernteam 11 
ANBI-status en rekeningnummers 12 

 
  
 
 
 
 
 

 

Postadres: Vestdijklaan 91, 2692 CT ‘s-Gravenzande 

Website: www.westland-netwerk.nl 

E-mail: contact@westland-netwerk.nl 

Bankrekening (IBAN): NL59 INGB 0005828367 

Fiscaal nummer (RSIN): 851278437 

Kamer van Koophandel: 54371228  

1 

http://www.westland-netwerk.nl/
mailto:contact@westland-netwerk.nl


Verslag van het bestuur 
In dit jaarverslag over 2019 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 Sonja van der Schee en Marc le Comte (secretaris) . 

Activiteiten 
Het belangrijkste onderdeel van het Westland-netwerk zijn de vier groepen die in het 
Westland functioneren. In 2019 waren de volgende vier groepen actief: 
 

● Helemaal Gouwd - circa 23 volwassenen en 33 kinderen ontmoeten elkaar 
regelmatig in onder meer wijkcentrum De Hof van Heden in Naaldwijk en buiten. 
Deze groep heeft ook 5 keer een kliederkerk voor belangstellenden georganiseerd. 

● Hok De Tuba - circa 20 jongvolwassenen ontmoeten elkaar regelmatig in het 
JeugThuis aan de Hoofdstraat in De Lier. 

● Hok De Perzik - circa 18 jongvolwassenen ontmoeten elkaar regelmatig in een 
huiskamer in 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 van het Westland-netwerk, zoals een BBQ, een weekend weg of 
een themamaand. 
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Om al deze activiteiten mogelijk te maken zetten heel wat vrijwilligers zich in, bijvoorbeeld 
als groepsleider, als spreker of door met spullen te sjouwen. Drie vaste vrijwilligers krijgen 
een vrijwilligersvergoeding 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. 
 
Vanuit het Westland-netwerk als geheel krijgen de groepsleiders steun van iemand die 
verstand heeft van groepsprocessen en enige theologische kennis heeft. Deze ondersteuner 
heeft in 2019 drie avonden georganiseerd voor de groepsleiders. Daarnaast schoof de 
ondersteuner geregeld aan bij de groepen om mee te denken wanneer de leiders 
vergaderden. Vanaf september heeft de ondersteuner een nieuwe manier van ondersteunen 
doorgevoerd: alle groepsleiders worden getraind en gecoacht in een ‘huddel’ die 
maandelijks samenkomt onder leiding van een huddelleider. In november hebben de 
groepsleiders deelgenomen aan een trainingsweekend van LEF Navigators. 
 
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 2019 is er 1.130 euro aan 
bestemmings giften binnengekomen voor de woongroep.  Heel 2019 woonde een jongere in 
de studio die ondersteuning heeft gekregen van de andere bewoners.  
 
Vanaf oktober 2019 is Hok de Krentenbol niet meer onderdeel van het Westland-netwerk. 
Deze groep is een aantal jaar geleden ontstaan met mensen die na de Alpha XL in Maasdijk 
wilden doorgaan als groep. Het leek toen een goed idee om aan te sluiten bij 
Westland-netwerk. In praktijk bleek dat de meeste mensen uit Hok de Krentenbol een plek 
in een kerk gevonden hebben of in een ander netwerk, waardoor er weinig behoefte was om 
mee te doen in het Westland-netwerk.   
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Bestuur, visieteam en kernteam 
Het bestuur bestond in 2019 uit Rosalie Vellekoop (voorzitter), Wim Kooijman 
(penningmeester) en Marc le Comte (secretaris). Het bestuur kwam vijf keer bij elkaar. 
Vanwege een verhuizing naar Empe heeft Rosalie eind december 2019 het voorzitterschap 
overgedragen aan Liza van Antwerpen.  
 
Er is een visieteam aan de slag gegaan met het vormen van toekomstvisie en het maken 
van het beleidsplan 2019-2022. Dit team bestond uit Rosalie Vellekoop (voorzitter), Sonja 
van der Schee (ondersteuner groepsleiders) en Liza van Antwerpen (nieuwe voorzitter). Zij 
hebben het oude beleidsplan geëvalueerd een SWOT analyse gemaakt, een enquête 
gehouden, artikelen gelezen, mensen geïnterviewd, initiatieven in het land bezocht en 
kwamen elke maand samen om alle bevindingen te bespreken en visie te vormen. In 
oktober is het beleidsplan gepubliceerd via de website en gepresenteerd in alle groepen.  
 
Met de introductie van het nieuwe beleidsplan is in oktober 2019 het kernteam opgeheven, 
om plaats te maken voor een nieuwe structuur (zie afbeelding hieronder).  
 

 
 
Van het voormalig kernteam blijft Sonja van der Schee actief als groepsleiders ondersteuner 
en John van Antwerpen blijft actief als teamleider events. Maurice van den Berg besloot om 
geen rol te gaan vervullen. We bedanken Maurice voor de jaren dat hij lid van het kernteam 
was. Vanaf oktober is een teamleidersondersteuner en zijn teamleiders geworven. Chantal 
Penning wordt in 2020 teamleider PR en Lianne van Staalduinen wordt in 2020 teamleider 
kinderwerk. De rest van de rollen zijn nog vacant.  
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Vooruitblik 
Voor 2020 staat er mooie plannen op het programma. We gaan meer inzetten op PR en 
kinderwerk en daar zijn medewerkers (teamleiders) aangenomen. We zoeken ook 
teamleiders voor onderwijs en aanbidding. We willen meer structuur aanbrengen in de 
vrijwilligers van het Westland-netwerk door het werken met teams. We gaan we op zoek 
naar een teamleider ondersteuner die de nieuwe teamleiders voor pr, kinderen, onderwijs en 
aanbidding en events gaat aansturen. In de groepen blijven we inzetten op discipelschap en 
blijven we werken binnen de discipelschap cirkel. De groepsleiders ondersteuner blijft de 
groepen ondersteunen,  
 
Namens het bestuur van het Westland-netwerk, 
 

 
Liza van Antwerpen 
Voorzitter van het bestuur  
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Inkomsten en uitgaven 
In 2019 had het Westland-netwerk op centraal niveau de inkomsten en uitgaven zoals 
hieronder vermeld. De inkomsten en uitgaven van de groepen zijn hierin niet opgenomen en 
worden later in dit hoofdstuk toegelicht. 

 

Toelichting op de inkomsten 
Dit jaar is er € 11.616 aan giften binnengekomen voor het Westland-netwerk. Het grootste 
gedeelte van de inkomsten van het Westland-netwerk komt uit structurele giften van 15 
betrokkenen. Zij geven regelmatig een gift, deze variëren van € 5 tot € 100 per maand, in 
totaal was dit € 7030. Dit is wat minder dan 2018. Door een oproep eind 2019 kwamen er 
veel incidentele giften binnen, zowel van mensen binnen als buiten het netwerk, in totaal € 
4.586. 
 
Er zijn ook bijdragen van deelnemers aan het jaarlijkse Netwerkweekend en het jaarlijkse 
weekend van de groepsleiders. Om het voor een ieder laagdrempelig te houden deel te 
nemen aan de weekenden, draagt het Westland-netwerk een deel bij aan de kosten. Zeker 
voor de groepsleiders draagt het Westland-netwerk het grootste deel van de kosten. Zij voor 
het netwerk heel waardevol, dus investeren we graag in het trainen en toerusten van hen.  
  
De Hof van Staalduinen is onderdeel van het Westland-netwerk, giften verlopen daarom 
via het Westland-netwerk. Er zijn verschillende giften binnengekomen voor het werk dat 
deze groep doet. Het verschil van 200 euro wordt in 2020 overgeboekt.  
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Opvallend zijn de binnengekomen giften voor het project in Albanië. Deze waren bestemd 
voor o.a. een groot irrigatiesysteem project. Deze giften waren veel omvangrijker dan 
voorzien en hebben weinig relatie met (de activiteiten van) het Westland-netwerk. Deze 
‘dienstverlening’ is daarom in 2019 stopgezet. 

Toelichting op de uitgaven 
De totale kosten van het Westland-netwerk zijn € 23.097. Wanneer we de 
bestemmingsgiften (die we weer weggeven) niet meetellen is het bedrag  € 16.500. 
 
De grootste kostenpost van het Westland-netwerk is in 2019 het Netwerkweekend, wat 
7.229 kostte. Daarvan hebben de deelnemers zelf 2.662 betaald en het Westland-netwerk 
heeft € 4567 bijgelegd. De kosten waren voor onder andere de huur van de locatie, voor 
activiteiten en eten en drinken. Daarin is in 2019 meer uitgegeven dan in 2018, omdat er is 
geïnvesteerd in een extra leuke activiteiten.  
 
Onder de overige activiteiten zijn kosten opgenomen voor onder andere de BBQ voor de 
jaarafsluiting (de grootste post, bestaand uit terrein en tenthuur en kosten van eten en 
drinken) en kosten gebouwhuur voor de gehouden opdraagdienst.  
 
Daarnaast is een grote kostenpost de vaste vrijwilligersvergoedingen voor 3 mensen (á € 
125 per maand). Deze vrijwilligersvergoedingen waren er voor Sonja en Perrie van der 
Schee het gehele jaar en voor John van Antwerpen het halve jaar. Zij kregen deze vanwege 
hun vele inzet voor het ondersteunen van de groepen/groepsleiders en organisatorische 
werkzaamheden voor het hele Netwerk en het plannen, organiseren en uitvoeren van 
activiteiten, zoals het Netwerk- en leidersweekend, afsluiting jaar, etc. De kosten zijn in 2019 
lager dan in 2018 omdat 2 vaste vrijwilligers (John en Esther) minder werkzaamheden 
deden en daarom geen vergoeding meer krijgen.  
 
Wat betreft de training en ondersteuning van de groepsleiders waren er kosten voor de 
leergemeenschap van LEF. 11 groepsleiders zijn naar het LEF trainingsweekend geweest. 
 
De bank- en administratiekosten zijn in 2019 hoger vanwege de kosten voor het 
boekhoudpakket. 
 
Het jaar 2019 is afgesloten met een bescheiden negatief resultaat van € 1597. Dat is dan 
wel na ontvangst van de extra giften n.a.v. de oproep die hiervoor eind 2019 gedaan is. 
Meer structurele giften zijn wenselijk, mede omdat nu slechts een bescheiden aantal 
mensen financiële steun geeft. Het negatieve resultaat komt ten laste van het eigen 
vermogen. 
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Inkomsten en uitgaven van de groepen 
In bovenstaand overzicht zijn de inkomsten en uitgaven van de groepen niet opgenomen, 
hier wordt centraal geen boekhouding van bijgehouden (in de groepen zelf meestal wel). 
Vaak gaat het daarbij om relatief kleine bedragen: eten, drinken, de huur van ruimtes voor 
bijeenkomsten en soms een weekend weg. De baten en lasten van deze groepen in 2019 
zijn: 
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Groep / activiteit Baten Lasten Saldo 

Helemaal Gouwd 4.261 4.446 -185 

Hok De Tuba 3.728 2.545 +1.183 

Hok De Perzik 2.730 2.054 +676 

Hok De Krentenbol 0 0 0 

Totaal 10.719 9.045 +1.674 



Balans 
Aan het eind van 2019 ziet de balans van het Westland-netwerk er als volgt uit: 

 
Naast deze activa is er wat geld van de verschillende groepen, dat wordt later in dit 
hoofdstuk toegelicht. De banksaldi van deze groepen ( € 3.672 + € 1.773 + €1.046 = totaal  
€ 6.491) zijn niet in deze balans opgenomen. Als die bedragen bij de activa worden 
opgeteld, is het totaal € 17.195 + €  6.491 = €  23.686. 

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. 
 
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:  
Over het eigen vermogen van het Westland-netwerk kan het bestuur van de stichting vrij 
beschikken ten bate van de doelen. 
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.  
De overlopende kosten van € 2.350 betreft een reservering voor de kosten van het LEF 
trainingsweekend voor groepsleiders, het weekend was in november 2019, maar de nota 
wordt in 2020 betaald.  
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Activa    Passiva  

Banksaldo Westland-netwerk 

 

17.195 

 

  Eigen vermogen 

Continuïteitsreserve 

Overlopende kosten 

5.845 

9.000 

2.350 

Totaal 17.195   Totaal 17.195 



 

Banksaldi van de groepen 
Naast de balans van het Westland-netwerk als geheel, hebben de verschillende groepen 
een eigen bankrekening. De banksaldi eind 2019 van deze groepen zijn als volgt: 

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. 
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Helemaal Gouwd 

Hok De Tuba 

Hok De Perzik 

Hok De Krentenbol 

€ 3.672 

€ 1.773 

€ 1.046 

€ 0 

Totaal € 6.491  



Rechtsvorm, doelstelling en ANBI 
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.” 

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 2019 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 2019 uit de volgende mensen: 
 

● Sonja van der Schee (ondersteuner groepsleiders) 
● John van Antwerpen (eventmanager) 
● Maurice van den Berg (groepsleider Hok De Krentenbol, gestopt per oktober 2019) 
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ANBI-status en rekeningnummers 
Het Westland-netwerk heeft meerdere bankrekeningen. Het gaat om de volgende rekeningen: 
 

● Westland-netwerk: NL59 INGB 0005828367 (beheerd door Wim Kooijman) 
● Voormalig Galant: NL51 INGB 0006475598 (beheerd door Wim Kooijman) 
● Helemaal Gouwd: NL26 INGB 0006475660 (beheerd door Esther van Dijk) 
● Hok De Tuba: NL98 INGB 0006548763 (beheerd door Maaike de Jong) 
● 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. 
 
Giften aan het Westland-netwerk zijn aftrekbaar van de belasting, 
omdat we beschikken over een officieel erkende ANBI-status. 
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