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Verslag van het bestuur
In dit jaarverslag over 2020 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.

Groepen
Het belangrijkste onderdeel van het Westland-netwerk zijn de vier groepen die in het
Westland functioneren. In 2020 waren er volgende vier groepen actief; Helemaal Gouwd,
Hok de Tuba, Hok de Perzik en Hok de Vlot. In deze groepen ontmoeten (jonge)
westlanders elkaar om samen te groeien in discipelschap. Dat doen ze door samen te eten,
te leren uit de Bijbel, samen te zingen en bidden en goede gesprekken te voeren. En door
van betekenis te zijn voor hun omgeving.

● Helemaal Gouwd - circa 23 volwassenen en 33 kinderen ontmoeten elkaar
regelmatig in wijkcentrum De Hof van Heden in Naaldwijk. Door de corona
maatregelen ontmoeten ze elkaar ook buiten of in kleine groepjes.

● Hok De Tuba - circa 20 jongvolwassenen ontmoeten elkaar regelmatig in het
JeugThuis aan de Hoofdstraat in De Lier. Door de corona maatregelen spraken ze
elkaar een periode online. Ook kwamen ze een poosje samen in de Vredekerk in De
Lier en in de Maranathakerk in Maassluis.

● Hok De Perzik - circa 7 jongvolwassenen ontmoeten elkaar regelmatig in een
huiskamer in Naaldwijk.

● Hok De Vlot - circa 15 volwassenen ontmoeten elkaar regelmatig in een huiskamer
in Monster.

Westland-netwerk brede activiteiten

Door de corona-maatregelen kon het Westland-netwerkweekend dat in maart 2020 zou
plaatsvinden helaas niet doorgaan. Het weekendteam onder leiding van John van antwerpen
(teamleider events) is regelmatig samengekomen en heeft een mooi programma
samengesteld. Maar wat in het vat zit verzuurd niet, het weekend is verplaatst naar eind
januari 2021.

In 2020 waren vijf centrale bijeenkomsten. Begin maart was er een viering waarbij we
afscheid namen van de grondleggers van het Westland-netwerk: Martijn en Rosalie
Vellekoop. Zij zijn in 2019 naar Empe verhuisd. Begin juli was er een viering met BBQ ter
afsluiting van het seizoen. In september was er een vrouwen- en een mannenavond. In
oktober een viering waarin een baby werd opgedragen. Deze viering is via een livestream
uitgezonden, zodat er naast de 30 toegestane aanwezigen meer mensen de viering konden
volgen.

2



Een aantal geplande kinderactiviteiten kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.
Van de 5 geplande kliederkerk bijeenkomsten, kon er één plaatsvinden. Er zijn wel twee
leuke kinderuitjes geweest en een kampeerweekend voor kinderen van 7 jaar en ouder. In
het najaar is er een kidskring 7+ gestart. 1x per maand komen de kinderen van 7 jaar en
ouder bij elkaar. Hier gaat net als bij de volwassenen de bijbel open, wordt er gepraat en
gebeden. Dit alles natuurlijk aangepast op het belevingsniveau van de kinderen.
Om de geloofsopvoeding thuis te stimuleren zijn er in de 40-dagentijd kalenders uitgedeeld.
Voor de zomervakantie zijn pakketjes uitgedeeld en voor de advent-tijd zijn tasjes
uitgedeeld. De advent-tasjes zijn ook rijkelijk uitgedeeld aan gezinnen die niet direct bij het
Westland-netwerk betrokken zijn.

Training en ondersteuning groepsleiders
De groepen worden geleid door groepsleiders. Zij komen (naast de groepsbijeenkomsten)
één of twee keer per maand als leiders bij elkaar om de groepsbijeenkomsten inhoudelijk en
praktisch voor te bereiden. Vanuit het Westland-netwerk krijgen de groepsleiders steun van
Sonja van der Schee, zij heeft verstand van groepsprocessen, discipelschap en enige
theologische kennis. Zij sluit regelmatig aan bij de bijeenkomsten van de leiders om mee te
denken, te bemoedigen, te coachen en de leiders te helpen persoonlijk te groeien. Deze
bijeenkomsten noemen we huddels. Naast Sonja leidt ook Tessa van ‘t Veer een huddel.
De groepsleiders volgen ook een trainingstraject van LEF Navigators. Er stonden in 2020
twee weekenden gepland: in april en in november. Vanwege de corona maatregelen is het
weekend in april geannuleerd en het weekend in november is vervangen door één dag. In
2021 zullen nog twee weekenden plaatsvinden. Drie (toekomstige) huddelleiders namen in
2020 deel aan een maandelijkse huddel die geleid wordt door iemand vanuit LEF, om zo te
leren hoe je een huddel leidt.

Woongroep ‘Hof van Staalduinen’
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. Het hof heeft een extra studio
waar een jongere wordt opgevangen. In april is de jongen die er woonde zelfstandig gaan
wonen en in juni is er een nieuwe meid ingetrokken.

Leiderschap
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alles wat gebeurt binnen het
Westland-netwerk. De uitvoering van de werkzaamheden ligt grotendeels bij de
ondersteuners, groeps- en teamleiders. Zie het organogram hieronder.
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Het bestuur bestond in 2020 uit Liza van Antwerpen (voorzitter), Wim Kooijman
(penningmeester) en Marc le Comte (secretaris). De bestuursleden kregen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden.
Sonja van der Schee was in 2020 groepsleidersondersteuner én teamleidersondersteuner.
John van Antwerpen was teamleiders events. Chantal Penning was teamleider PR &
Communicatie. Lianne van Staalduinen was teamleider kinderwerk. De teamleiders
onderwijs en aanbidding zijn nog vacant.

Vooruitblik
Voor 2021 staat er mooie plannen op het programma. We gaan door het met ontwikkelen
van PR en kinderwerk. We zoeken teamleiders voor onderwijs en aanbidding. In de groepen
blijven we inzetten op discipelschap. De groepsleiders ondersteuner gaat haar team met
huddelleiders uitbreiden en het bestuur gaat op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Namens het bestuur van het Westland-netwerk,

Liza van Antwerpen
Voorzitter van het bestuur
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Inkomsten en uitgaven
In 2020 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 € 14.530 aan giften binnengekomen voor het Westland-netwerk. Het grootste
gedeelte van de inkomsten van het Westland-netwerk komt uit structurele giften van 17
betrokkenen. Zij geven regelmatig een gift, deze variëren van € 5 tot € 100 per maand, in
totaal was dit € 8.415. Dit is wat meer dan 2019. Door een oproep eind 2020 kwamen er
veel incidentele giften binnen, zowel van mensen binnen als buiten het netwerk, in totaal
€ 6.115.

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 € 560 euro is begin januari 2021 overgeboekt.

Ondanks dat het jaarlijkse Netwerkweekend niet door kon gaan, had een aantal gezinnen
hun bijdrage al betaald. Dit wordt met hen verrekend zodra er weer een Netwerkweekend
kan plaatsvinden. Voor het jaarlijkse weekend van groepsleiders is dit jaar geen eigen
bijdrage gevraagd, vanwege de corona maatregelen was het dit jaar geen weekend, maar
één dag.
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Toelichting op de uitgaven
De totale kosten van het Westland-netwerk zijn € 14.775.

Ondanks dat het Netwerkweekend, in 2020 niet door kon gaan, zijn daar wel kosten
gemaakt. Het kamphuis was nl. al aanbetaald. Ook in 2019 was een aanbetaling gedaan
van 1300 euro. Waarschijnlijk wordt het totaalbedrag van € 5.070 verrekend met de keer dat
het weekend wél door kan gaan.

De kosten voor kinderwerk waren € 99,-, Er waren wel meer kosten voor de kliederkerk, de
kinderuitjes, het kinderkampeerweekend en de adventtasjes. Die kosten zijn echter door de
Helemaal Gouwd groep betaald. In 2021 zullen deze kosten wel van de centrale
Westland-netwerk rekening betaald worden, omdat er steeds meer kinderen uit andere
groepen gaan deelnemen aan de kinderactiviteiten.

Onder de overige activiteiten zijn kosten opgenomen voor twee centrale vieringen, de BBQ
voor de jaarafsluiting, zomerpakketjes voor alle leden, een zussenactiviteit (vrouwen) en
brouwersactiviteit (mannen).

De vrijwilligersvergoedingen waren er voor Sonja en Perrie van der Schee het gehele jaar
(125 per maand), voor Chantal Penning vanaf februari (125 per maand) en voor Wim
Kooijman vanaf juni (75 per maand). Zij krijgen deze vergoeding omdat ze structureel veel
tijd besteden aan specifieke taken binnen het Westland-netwerk; nl. de coaching en
ondersteuning van de groepsleiders en teamleiders, de financiële administratie en de PR.

Wat betreft de training en ondersteuning van de groepsleiders waren er kosten voor de
leergemeenschap van LEF. Acht groepsleiders zijn naar de LEF trainingsdag geweest.
Daarnaast zijn drie groepsleiders maandelijks gecoacht in een landelijke huddel van LEF.

Voor Bijbels onderwijs zijn geen kosten gemaakt. Omdat we nog geen teamleider
onderwijs hebben was er niet voldoende mankracht om een themamaand te organiseren
en/of de website met studies voor groepsleiders te ontwikkelen.

De PR en communicatie bevat kosten voor de aanschaf van een
videobewerkingsprogramma, een telefoon en websitekosten.

De bank- en administratiekosten zijn onder andere voor het boekhoudpakket.

Onvoorziene kosten betreft een vergoeding aan een gezin van helemaal Gouwd, waarbij
twee laptops kapot zijn gegaan tijdens een Westland-netwerk bijeenkomst.

Het jaar 2020 is afgesloten met een bescheiden positief resultaat van € 1.067 . Er zijn veel
begrootte kosten niet gemaakt zijn doordat activiteiten niet door konden gaan door de
coronamaatregelen. Wanneer er in 2021 weer bijeenkomsten mogelijk zijn zullen de kosten
weer stijgen. Daarom zijn meer structurele giften zijn echt nodig. Nu geeft slechts een
bescheiden aantal mensen financiële steun.
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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 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 2020
zijn:

Groep / activiteit Baten Lasten Saldo

Helemaal Gouwd 3.772 2.448 +1.324

Hok De Tuba 3.296 2.372 +924

Hok De Perzik/Vlot 2.043 1.301 +742

Totaal 10.719 9.045 +1.674
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Balans
Aan het eind van 2020 ziet de balans van het Westland-netwerk er als volgt uit:

Activa Passiva

Banksaldo Westland-netwerk 16.622 Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

Kruisposten

Reserv. Hof van Staalduinen

Positief resultaat

5.845

9.000

150

560

1.067

Totaal 16.622 Totaal 16.622

Naast deze activa is er wat geld van de verschillende groepen, dat wordt later in dit
hoofdstuk toegelicht. De banksaldi van deze groepen ( €4.996  + €2.696  + €1.788 = totaal
€ 9.480) zijn niet in deze balans opgenomen. Als die bedragen bij de activa worden
opgeteld, is het totaal €16.622 + €9.480 = €26.102.

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 post kruisposten betreft een gift voor Hok de Perzik die naar de hoofdrekening gestort
was.

De reservering van Hof van Staalduinen is een bedrag dat Hof van Staalduinen nog
tegoed had. Deze is in januari 2021 overgemaakt.

Het positief resultaat is toegekomen aan het eigen vermogen.
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Banksaldi van de groepen
Naast de balans van het Westland-netwerk als geheel, hebben de verschillende groepen
een eigen bankrekening. De banksaldi eind 2020 van deze groepen zijn als volgt:

Helemaal Gouwd

Hok De Tuba

Hok De Perzik/Vlot

€ 4.996

€ 2.696

€ 1.788

Totaal € 9.480
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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.”

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 Timo van Staalduinen)
● Hok De Tuba: NL98 INGB 0006548763 (beheerd door Maaike de Jong)
● Hok De Perzik: NL22 ASNB 0709174071 (beheerd door John van Antwerpen)
● Hok De Vlot:               NL22 ASNB 0709174071 (beheerd door John van Antwerpen)

Bij de bankrekening van Hok De Perzik & Hok De Vlot 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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