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In dit jaarverslag over 2021 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.

Betrokken mensen in groepen
In totaal waren circa 100 mensen intensief betrokken bij het Westland-Netwerk,
waarvan circa 40 kinderen. Daarnaast zijn er tientallen volwassenen en kinderen op
een lossere manier betrokken, onder andere via de Kliederkerk, centrale vieringen en de
Alpha cursus.

Het belangrijkste onderdeel van het Westland-Netwerk zijn de vier groepen die in het
Westland functioneren. In 2021 waren er vier groepen actief; Helemaal Gouwd, Hok de
Tuba, Hok de Perzik en Hok de Vlot. De groepen komen 2 tot 3 keer per maand bij elkaar.
Dit zijn plaatsen waar iedereen kan meedoen, proeven, zien en ervaren wat het betekent om
Jezus te volgen in het dagelijks leven. 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. Hieronder volgt een kort verslag van 2021 per groep.

Helemaal Gouwd - bestaat uit 24 volwassenen en 30 kinderen.
Tijdens de lockdown ontmoetten ze elkaar in kleine groepen of
buiten. Na de lockdown weer met z’n allen in wijkcentrum De Hof
van Heden in Naaldwijk. Er zijn in 2021 twee nieuwe gezinnen
aangehaakt en twee volwassenen lieten zich laten dopen. Een
gezin heeft in december de groep verlaten, omdat zij de nieuwe
Rank in ‘s-Gravenzande gaan dienen.

Hok De Tuba - bestaat uit 20 (jong)volwassenen en 5 kinderen.
Tijdens de lockdown spraken ze elkaar online en fysiek in kleine
groepen, na de lockdown weer met z’n allen in een kerkgebouwtje
in de Lier. Vanaf september zijn de bijeenkomsten van
zondagavond naar zondagochtend gegaan, zodat de kinderen bij de
bijeenkomsten kunnen zijn. Er zijn in 2021 vier nieuwe volwassenen
aangehaakt en er is één baby geboren.
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Hok De Perzik - bestaat uit 6 jongvolwassenen en 3 kinderen. In
2021 zijn er twee baby’s geboren en opgedragen en drie huizen
gekocht. Een volwassene heeft de groep verlaten vanwege een
verhuizing. Deze life changing events en de lockdown maakten dat
het lastig was om regelmatig samen te komen als groep. Wel blijven
de vriendschappen sterk. Omdat niemand in de groep ruimte heeft
om het voortouw te nemen, is de groep vanaf september
aangehaakt bij de bijeenkomsten van Hok de Tuba.

Hok De Vlot - bestaat uit 13 jongvolwassenen en 2 kinderen.
Tijdens de lockdown spraken ze elkaar online en fysiek in kleine
groepen, na de lockdown weer met z’n allen in een huiskamer in
Monster. In 2021 is één baby geboren en opgedragen, er is een
nieuw stel aangehaakt en heeft iemand zich laten dopen.

De Alpha Cursus - is in september gestart in De Lier en bestaat uit 9 volwassenen. De
cursus loopt nog t/m maart 2022 en wanneer de deelnemers dat willen kunnen ze daarna
een doorstart maken als groep van het Westland-Netwerk.

Naast de groepen waren er in 2021 circa 7 BBB’s actief. Een BBB bestaat uit twee of drie
jongens of meiden. Het duurt een ruim uur en die tijd gebruik je om te praten over wat je
gelezen hebt in de Bijbel, om samen te bidden en door te praten over wat er speelt in
je leven. En op ‘t eind natuurlijk een biertje!

Westland-netwerk brede activiteiten

Een jaarlijks hoogtepunt is het Westland-Netwerkweekend. Dan gaan alle volwassenen en
kinderen met elkaar een weekend weg. Door de corona-maatregelen kon het weekend dat in
maart 2020 zou plaatsvinden helaas niet doorgaan. Het weekend is toen verplaatst naar
eind januari 2021. Toen kon het wederom niet doorgaan. Het weekend staat nu gepland in
april 2022, hopelijk kan het dan doorgaan.

In 2021 waren zes centrale bijeenkomsten. In juli was er een spelmiddag met Pizzaparty
ter afsluiting van het seizoen. In september was doopfeest en BBQ op het strand. Daar
werden 3 mensen gedoopt. Begin oktober was er een opdraagviering waarin een drie baby’s
werden opgedragen. Eind oktober (met halloween) was er een aanbiddingsavond. In
november was er een mannendag. Met kerstavond was er een viering die buiten plaatsvond.
Gezellig aanbidden rondom vuurkorven. Twee centrale vieringen (januari en november)
konden door de lockdown niet doorgaan.
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Er waren in 2021 heel wat kinderactiviteiten. Elke maand was er een bijeenkomst van de
7+ kinderen. 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. Omdat de
groep erg groot werd is er vanaf september een tweede kindergroep gestart. In juni was er
een kampeerweekend voor de 7+ kinderen. In april, september en oktober waren er
kinderuitjes voor alle leeftijden waaronder een fietspuzzeltocht voor alle gezinnen en een
spelmiddag in de kerstvakantie over de drie wijzen. Van de vijf geplande kliederkerk
bijeenkomsten, konden er twee plaatsvinden.

Om de geloofsopvoeding thuis te stimuleren zijn er in de 40-dagentijd kalenders
uitgedeeld. Voor de zomervakantie zijn er pakketjes uitgedeeld en voor de adventstijd zijn
tasjes uitgedeeld. De advent-tasjes zijn ook rijkelijk uitgedeeld aan gezinnen die niet direct
bij het Westland-Netwerk betrokken zijn.

Er waren in 2021 een aantal spontane initiatieven zoals;
- Een Paaswandeling; In Monster, ‘s Gravenzande en De Lier hingen posters met

QR-codes waarlangs gewandeld kon worden. Hier hebben zo’n 80 mensen van
binnen én buiten het Westland-netwerk aan meegedaan.

- Een kampeerweekend; 8 volwassenen en 11 kinderen hebben het
hemelvaartweekend met elkaar doorgebracht op een boerencamping in zeeland.

- Gebedsavonden om te bidden tegen de negatieve gevolgen van de pandemie.

De groepen worden geleid door groepsleiders. Vanuit het Westland-Netwerk krijgen de
groepsleiders steun van iemand met verstand van groepsprocessen, discipelschap en
enige theologische kennis. Groepsleiders komen (naast de groepsbijeenkomsten) één of
twee keer per maand bij elkaar om de groepsbijeenkomsten inhoudelijk en praktisch voor te
bereiden. De ondersteuner 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. In 2021 namen drie leidersteams deel aan een huddel.
De groepsleiders volgden in 2021 een trainingstraject van LEF Navigators. In juni en
november namen zij deel aan een trainingsweekend.
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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 2021
hebben de bewoners van het Hof veel mensen blij gemaakt met hun
zelfgemaakte pizzaovens deze ovens mogen gratis geleend worden.

In 2021 hebben een aantal Westland-Netwerkers stichting The
Vineyard opgericht. Zij hebben het pand van ‘De Westlandse druif’
gekocht met als doel daar een maatschappelijke herbestemming
aan te geven. Met de 4 pijlers ‘samen werken’ ‘samen spelen’
‘samen groeien’ en ‘samen eten’ willen ze er een leuke plek van
maken die werelden aan elkaar verbindt en mensen samenbrengt. 1
oktober 2021 kregen zij de sleutel. Officieel valt deze stichting niet
onder het Westland-Netwerk, maar er is wel volop samenwerking.

Leiderschap

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alles wat gebeurt binnen het
Westland-Netwerk. Het is de bedoeling dat de uitvoering van de werkzaamheden door veel
verschillende mensen wordt gedragen, zie het organogram hierboven met de rollen van
ondersteuners, groepsleiders en teamleiders. In praktijk blijkt het lastig mensen te vinden die
zo’n rol (met name aan de rechterkant) wil oppakken, waardoor er in 2021 toch nog veel
uitvoerend werk door de bestuursleden gedaan is.
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Het bestuur bestond in 2021 uit Liza van Antwerpen (voorzitter), Wim Kooijman
(penningmeester) en Marc le Comte (secretaris) en Sonja van der Schee (algemeen lid).

Groepsleidersondersteuner- Sonja van der Schee
Teamleidersondersteuner   - Vacant
Teamleider events              - Vacant, John van Antwerpen is in juli 2021 gestopt.
Teamleider PR & Comm.    - Vacant, Chantal Penning is in september 2021 gestopt.
Teamleider kinderwerk        - Lianne van Staalduinen
Teamleider onderwijs          - Vacant
Teamleider aanbidding       - Marc le Comte

Vooruitblik
Voor 2022 staat er mooie activiteiten op het programma; een Netwerkweekend, meerdere
vieringen en kinderactiviteiten. We hebben de ambitie om er twee groepen bij te krijgen in
De Lier. Ook willen we leiders en deelnemers laten wisselen van groepen, zodat er een
frisse wind en sterkere onderlinge verbondenheid ontstaat. Daarnaast zien we uit naar de
mooie initiatieven die in The Vineyard gaan ontstaan. In 2022 willen we samen met andere
kerken een Youth-Alpha en Westlandbreed tienerwerk opzetten.

Namens het bestuur van het Westland-netwerk,

Liza van Antwerpen
Voorzitter van het bestuur
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In 2021 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.

Baten 2021 2020 Lasten 2021 2020

Structurele giften

Incidentele giften

Netwerkweekend

Hof van Staalduinen

Vineyard

Bijdragen adventtasje

10.645

6.599

3.870

100

3.025

75

8.415

6.115

1.092

780

0

0

Vrijwilligersvergoedingen

Ondersteuning groepsleiders

Netwerkweekend

Kinderwerk

Overige activiteiten

PR, communicatie, website

Bestuurskosten

Bank- en administratiekosten

Onvoorziene kosten

Lief en Leed

Giften/bijdragen projecten

Positief resultaat

5.025

4.253

1.750

820

3.278

695

200

419

0

135

3.125

4.614

4.900

1.575

3.870

99

2.362

952

150

397

250

0

780

1.067

Totaal 24.314 16.402 Totaal 24.314 16.402

Toelichting op de inkomsten
Dit jaar is er € 17.244 aan giften binnengekomen voor het Westland-Netwerk. Het grootste
gedeelte van de inkomsten van het Westland-Netwerk komt uit structurele giften van 17
betrokken huishoudens. Zij geven regelmatig een gift, deze variëren van € 5 tot € 200 per
maand, in totaal was dit € 10.645. Dit is wat meer dan 2020 er zijn nl. gezinnen bijgekomen
die structureel bijdragen. Door een oproep eind 2021 kwamen er veel incidentele giften
binnen, zowel van mensen binnen als buiten het netwerk, in totaal
€ 6.599.

De Hof van Staalduinen is onderdeel van het Westland-Netwerk, giften verlopen daarom
via het Westland-Netwerk. Er is dit jaar één gift binnengekomen van € 100 voor het werk dat
deze groep doet. Dit bedrag is weer naar hen overgeboekt.
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Er zijn een aantal bestemmingsgiften binnengekomen voor The Vineyard, die aan het
Westland-Netwerk verbonden is. In totaal is er € 3.025 binnengekomen en overgemaak naar
The Vineyard.

Toen in 2020 het Netwerkweekend niet door kon gaan hebben we geen geld teruggevraagd
en het weekend verzet naar 2021. Toen het weekend in 2021 wéér niet door kon gaan
hebben we de huurkosten teruggevraagd (in totaal € 5.070). Daar hebben we € 3.870 van
teruggekregen. Dat was precies het bedrag dat we in 2020 betaald hebben. In 2019 hadden
we een aanbetaling gedaan van € 1.200, die hebben we helaas niet teruggekregen.

Bij de advent-tasjes zat een QR-code voor een vrijwillige eigen bijdrage, daar is € 75
binnengekomen.

Toelichting op de uitgaven
De totale kosten van het Westland-Netwerk zijn € 19.699.

De vrijwilligersvergoedingen waren er voor Sonja en Perrie van der Schee het gehele jaar
(125 per maand), voor Chantal Penning tot en met september (125 per maand) en voor Wim
Kooijman het hele jaar (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, de financiële administratie en de PR.

Voor de training en ondersteuning van de groepsleiders zijn er in 2021 meer kosten
gemaakt dan in 2020. Dat komt omdat er in 2021 twee trainingsweekenden waren van de
leergemeenschap van LEF in juni en in november.

De kosten voor Netwerkweekend, bestaan uit een aanbetaling van € 1.260 voor het
weekend dat in 2022 gaat plaatsvinden en € 490 aan terugbetalingen van eigen bijdragen
die betaald waren voor het weekend in 2020. Omdat het weekend ook in 2021 niet meer
doorging, hebben we de mensen gevraagd of ze hun bijdrage terug wilde hebben. Een
aantal mensen wilde het niet terug en heeft het als gift gegeven. Een aantal mensen wilde
de bijdrage wel terug; in totaal € 490.

De kosten voor kinderwerk waren in 2021 € 820. Dat lijkt veel meer dan in 2020. Dat komt
omdat in 2020 de kosten voor de Kliederkerk, de kinderuitjes en de adventtasjes nog door
de groep Helemaal Gouwd werd betaald. Per 2021 dragen we die kosten netwerk-breed,
omdat er steeds meer kinderen uit andere groepen gaan deelnemen aan de
kinderactiviteiten.

Onder de overige activiteiten zijn kosten opgenomen voor de centrale bijeenkomsten: de
seizoensafsluiter, een doopfeest en BBQ, een opdraagviering, een aanbiddingsavond en
een kerstviering. Met name voor de seizoensafsluiter en het doopfeest hebben we flink
uitgepakt met gratis eten en drinken voor alle aanwezigen.
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De PR en communicatie bevat kosten voor de website, de telefoon en de nieuwe huisstijl.

De bestuurskosten bestaan uit een etentje in juli met het bestuur en de teamleiders en een
‘hutje-op-de-hei-dag,’ waar het bestuur de hele dag heeft gebrainstormd en plannen heeft
gemaakt voor 2021 en 2022.

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

De Lief en Leed kosten waren in 2021 een bloemetje voor een vrijwilliger die een ongeluk
heeft gehad en een cadeaubon voor een vrijwilligers-echtpaar die het netwerk heeft verlaten.

De Giften/bijdragen aan projecten waren in 2021 € 100 aan Hof van Staalduinen en
€ 3.025 aan the Vineyard.

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 4.614.
Dat komt mede doordat we de huurkosten van het netwerkweekend uit 2020 nog terug
kregen (totaal € 3.870). Daarnaast zijn er begrootte kosten niet gemaakt doordat activiteiten
niet door konden gaan in de lockdown (het netwerkweekend, twee centrale vieringen en drie
kliederkerken zijn niet doorgegaan). We verwachten dat in 2022 de kosten zullen stijgen,
omdat we weer meer activiteiten kunnen doen. Daarom zijn meer structurele giften nodig.
Nu geeft in verhouding een kleine groep mensen financiële steun (17 van de 65
huishoudens).

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 2021
zijn:

Groep / activiteit Baten Lasten Saldo

Helemaal Gouwd 2.930 2.186 +744

Hok De Tuba 2.414 2.105 +309

Hok De Perzik/Vlot 2.975 677 +2.298

Totaal 8.319 4.968 +3.351
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Aan het eind van 2021 ziet de balans van het Westland-Netwerk er als volgt uit:

Activa Passiva

Banksaldo Westland-netwerk

Kruisposten

20.759

327

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

Positief resultaat

7.472

9.000

4.614

Totaal 21.086 Totaal 21.086

Naast deze activa is er wat geld van de verschillende groepen, dat wordt later in dit
hoofdstuk toegelicht. De banksaldi van deze groepen ( €5.740  + €2.941  + €4.805 = totaal
€ 13.486) zijn niet in deze balans opgenomen. Als die bedragen bij de activa worden
opgeteld, is het totaal €21.086 + €13.486 = €34.572

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 aantal te verrekenen ontvangsten.

Het positief resultaat van 2021 wordt toegevoegd 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 2021 van deze groepen zijn als volgt:

Helemaal Gouwd

Hok De Tuba

Hok De Perzik/Vlot

€ 5.740

€ 2.941

€ 4.805

Totaal € 13.486
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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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