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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Initiatievenfonds Uithoorn en de Kwakel. 
 
In 2018 is voor het eerst een volledig verslagjaar doorlopen. We hebben voor een deel dezelfde 
aanvragen ontvangen voor subsidie als in 2017. Het betreffen vooral culturele initiatieven. Het 
andere deel betreffen eenmalige initiatieven van bewoners die een meer maatschappelijk karakter 
hebben. 
 
Het bestuur concludeert dat er sprake is geweest van een prettig bestuurlijk jaar 2018 waarin er 
prachtige initiatieven zijn gehonoreerd en contacten met bewoners (in alle geledingen) zijn 
geïntensiveerd.  
 
Wij hebben inmiddels ons vizier kunnen verleggen van interne ontwikkeling naar het ontwikkelen van 
contact met lokale initiatiefnemers. 
 
Wij geven u in dit verslag graag inzicht in de verstrekte subsidies en doen u financieel verslag over 
het boekjaar 2018. Maar eerst geef ik u graag namens het bestuur inzicht in onze bestuurlijke 
werkzaamheden anders dan alleen het toekennen en afwijzen van subsidies. 
 
Ook in het lopende jaar richten wij ons met open vizier op onze initiatiefrijke lokale samenleving. 
 
Namens het bestuur 
Initiatievenfonds Uithoorn en de Kwakel 
 
Katja Laugs 
 
Uithoorn, 4 maart 2019  
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Verslag van het bestuur 
 

Ontvangen aanvragen 
 

§ Het bestuur heeft vastgesteld dat een deel van de initiatieven jaarlijks terugkeren met een 
verzoek om financiële ondersteuning. Het gaat vooral om culturele organisaties die subsidie 
nodig hebben om hun activiteiten (veelal uitvoering van muziek en theater of samenkomsten 
van groepen) te kunnen uitvoeren. Voorheen ontvingen deze organisaties een subsidie via de 
gemeente. 
 

§ Voor een ander deel zijn het nieuwe en eenmalige initiatieven die veelal te maken hebben 
met de directe leefomgeving van de initiatiefnemers; 

 
§ In hoofdstuk 7 geven wij overzicht in de initiatieven die financieel door het Initiatievenfonds 

zijn ondersteund. Tevens treft u het aantal afwijzingen van aanvragen; 
 

Ondersteuning initiatiefnemers 
 

§ Het jaar 2018 is een jaar geweest waarin het bestuur heeft gewerkt aan het vinden van haar 
plek in de Uithoornse en De Kwakelse gemeenschap en dan met name in het vinden van 
aansluiting bij initiatiefnemers: 
 

§ Reeds aan het begin van het verslagjaar is besloten dat elke aanvraag wordt gekoppeld aan 
een bestuurslid. Enerzijds bedoeld om de administratieve weg naar de ingediende aanvraag 
voor subsidie met zo weinig mogelijk drempels te plaveien. Anderzijds bedoelt om snel te 
kunnen schakelen en zo de duur, tussen aanvraag en uitvoering van het initiatief, zo kort 
mogelijk te maken; 

 
§ Persoonlijk contact maken met initiatiefnemers en hun netwerk zodat het bestuurlijk én 

persoonlijk netwerk van bestuursleden in onderlinge verbinding staat en daarmee de 
uitvoering van initiatieven succesvoller maakt; 

 

Externe communicatie 
 

§ Het Initiatievenfonds heeft zichzelf meer zichtbaar gemaakt voor de leefomgeving door het 
verder vergroten van de naamsbekendheid: 
 

§ De website is beschikbaar gemaakt en bevat alle noodzakelijke informatie om 
initiatiefnemers te informeren en ondersteunen bij de aanvraag voor een subsidie; 

 
§ Bij de uitvoering van initiatieven wordt de betrokkenheid van het Initiatievenfonds kenbaar 

gemaakt via banners of wordt hiervan melding gemaakt in de geschreven pers; 
 

§ Er is geadverteerd in de gemeentegids; 
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Voldoen aan wet- en regelgeving 
 

§ In het kader van de aangescherpte privacywetgeving is er een privacyverklaring opgesteld, 
deze is beschikbaar via de website; 
 

§ Het Initiatievenfonds heeft (nog) geen klachtenregeling. Indieners, waarvan de aanvraag is 
afgewezen, worden ter compensatie hiervan nadrukkelijk uitgenodigd om met het bestuur in 
gesprek te gaan over de reden van afwijzing. Het bestuur kan daarna als gevolg van nieuw 
verworven inzicht alsnog overgaan tot het toekennen van subsidie. Indien er geen 
overstemming wordt bereikt staat het de indiener vrij om een klacht in te dienen bij de raad 
van toezicht. De raad van toezicht kan het bestuur verzoeken de aanvraag (opnieuw, met 
eventuele nieuwe argumenten) in behandeling te nemen. Om te vermijden dat het 
bestuursbesluit onderwerp is van de klacht, wordt beschreven op welke gronden klachten 
kunnen worden ingediend. In het geval van het Initiatievenfonds is er het voornemen om een 
‘procedure voor toetsing van het toekenningsbeleid’ te formuleren. Getoetst wordt dan of 
de procedure door het bestuur juist is verlopen en dus niet het genomen besluit. Zie verder 
onder de paragraaf ‘Ontwikkeling 2019’; 

 

Vergaderfrequentie 
 

§ Het bestuur komt in principe eenmaal per maand bijeen op de maandagmorgen tussen 09:00 
en 12:00 uur. Indien deze frequentie leidt tot achterstanden in de afhandeling van de agenda 
wordt de frequentie verhoogd tot het niveau waarop alle aanvragen binnen een redelijke 
termijn kunnen worden behandeld (het uiteindelijk nemen van een toekenningsbesluit); 
 

§ Indien aanvragen zich voordoen waarvan de uitvoeringsdatum kort op de aanvraagdatum ligt 
is er een onderlinge hoge mate van flexibiliteit van de bestuursleden om snel tot een 
toekenningsbesluit te komen. Digitale hulpmiddelen zoals ‘data in the cloud’, een whatsapp 
groep en gemakkelijke bereikbaarheid via de mobiele telefoon helpen daarin mee; 

 

Bestuur en organisatie 
 

§ Het bestuur van het initiatievenfonds bestaat uit 5 leden. In de huidige samenstelling betreft 
het 3 mannen en 2 vrouwen; 
 

§ De leden zijn voor 4 jaar aangesteld en treden af aan de hand van het recent vastgestelde 
rooster van aftreden (beschikbaar via de secretaris); 

 
§ Er heeft in 2018 geen bestuurswisseling plaatsgevonden; 

 
§ Alle leden van het bestuur zijn onafhankelijk en onbezoldigd gebleken in 2018; 

 
§ Leden van het bestuur: 

voorzitter:   Katja (K.) Laugs - Wolffensperger 
penningmeester: Ted (M.A.M.) Verdegaal 
secretaris:   Arjen (A.) Postma 
bestuurslid:  Joke (J.) Daams 
bestuurslid:  Peter (P.) Pit 
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§ Bereikbaarheid: 
Stichting Initiatievenfonds Uithoorn & de Kwakel 
www.initiatievenfondsuithoorn.nl 
info@initiatievenfondsuithoorn.nl  
postadres: Thamerlaan 40, 1421 XZ Uithoorn 
kvk 69145474 
rsin 857753265  

 

Ontwikkeling 2019 
 

§ Het bestuur is er nog niet van overtuigd dat alle bewoners van Uithoorn en De Kwakel op de 
hoogte zijn van de toegevoegde waarde van het Initiatievenfonds. Het kan dus zo zijn dat er 
fantastische initiatieven in voorbereiding zijn die nog niet in de openbaarheid komen omdat 
initiatiefnemers op zoek zijn naar noodzakelijke financiële middelen. Het bestuur focust dan 
ook op het genereren van meer naamsbekendheid en optimale toegankelijkheid tot de 
middelen van het fonds; 
 

§ 2019 wordt gebruikt om de naamsbekendheid te vergroten door het intensiveren van het 
gebruik van sociale media (Facebook, LinkedIn, Instagram, website e.d.), het blijven maken 
en aanleveren van persberichten aan de lokale pers en het deelnemen aan beschikbare 
netwerken; 

 
§ Verder is het bestuur het eigen netwerk (ook het persoonlijke netwerk van de individuele 

bestuursleden) aan het vergroten (en houdt dit in stand) om meer onderlinge verbinding van 
netwerken te kunnen realiseren. Tevens worden deze netwerken (met name het 
bedrijfsleven) ingezet om meer eigen budget te verwerven als gevolg van de dringend 
gewenste toename van sponsoring; 

 
§ Er is een jaar van feestelijkheden op handen: De gemeente Uithoorn bestaat 200 jaar en het 

voornemen is om dat gemeente breed te vieren. Het Initiatievenfonds heeft budget 
beschikbaar voor extra eenmalige initiatieven. Alle aanvragen voor subsidie in het kader van 
Uithoorn 200 worden in behandeling genomen en conform de statuten gehonoreerd of 
afgewezen; 

 
§ Het bestuur heeft het voornemen om in 2019 een ‘procedure voor toetsing van het 

toekenningsbeleid’ te formuleren. Hierin wordt aangegeven welke procedurele stappen het 
bestuur neemt om tot een subsidie besluit te komen. Getoetst kan dan worden of het 
bestuur volledig en juist procedureel heeft gehandeld. Een discussie over het inhoudelijke 
bestuurlijke besluit wordt dan vermeden; 
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Overzicht initiatieven 2018 
 
 
aantal aanvragen  46 
toegekend   39 
afgewezen      3 
ingetrokken      3 
 
aanvraag loopt door in 2019    1 
 
 
totaal bedrag toegekende subsidies   €  64.115, - 
 
gemiddeld bedrag per aanvraag subsidie  €   1.658,- 
gemiddeld bedrag toekenning subsidie   €   1.644,- 
 
totaal bedrag van ingediende begrotingen   € 452.521,- 
totaal te subsidiëren bedrag van alle aanvragen  €  76.262,- 
 
 
In onderstaande grafische voorstelling is een onderverdeling gemaakt in categorieën, aanvragen per 
% weergegeven in relatie tot het aantal gehonoreerde aanvragen. 
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20%
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participatie
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taal
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educatie
18%
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Gehonoreerde initiatieven 2018 
 
 
Naam aanvrager Naam initiatief Categorie Voor wie Toekenning 
BBH De Legmeer Kerstactiviteit Prettig 

samenleven 
bewoners € 1.000,00 

BBQ van Eedenlaan BBQ van Eedenlaan Prettig 
samenleven 

bewoners € 78,00 

Bram van Kooten Muziek voor jongeren Kunst en Cultuur jongeren € 5.000,00 
Burendag Zwarte Dorp De 
Kwakel 

Burendag Zwarte Dorp 
De Kwakel 

Prettig 
samenleven 

bewoners € 535,00 

Buurtbeheer Centrum 
Uithoorn 

Jantje Beton 
Buitenspeelmiddag 

Sport en 
Recreatie 

kinderen € 750,00 

Buurtbeheer Europarei / 
Videt 

Kickboksschool en Iftar Prettig 
samenleven 

jongeren € 1.500,00 

Buurtbeheer Zijdelwaard Burendag 22 september 
2018 

Prettig 
samenleven 

bewoners € 1.174,57 

Buurtbeheer Zijdelwaard 
en Buurtbeheer Europarei 

Zomerse activiteiten Sport en 
Recreatie 

kinderen en 
50+ 

€ 3.500,00 

C.O.V. Amicitia Concert Koor Kunst en Cultuur bewoners € 3.750,00 
Coach4You Coach4You Educatie Jongeren € 500,00 
Coaching aan de Amstel Coaching aan de Amstel Educatie Jongeren € 1.500,00 
Grenzeloos feest van 
verbinding 

Grenzeloos feest van 
verbinding 

Kunst en Cultuur bewoners € 1.500,00 

Halloween Kidsfeest Halloween Kidsfeest Kunst en Cultuur kinderen € 2.500,00 
Help ons Helpen   Versterken administratie Armoede bewoners € 500,00 
Help Ons Helpen Kampeer 
Drie Daagse 

Kampeer Drie Daagse Armoede kinderen € 1.700,00 

Jongeren Voetbal Voetbal Jongeren Sport en 
Recreatie 

jongeren € 1.900,00 

Kerkcafe Kerkcafe Educatie bewoners € 600,00 
Kerkcafe Kerkcafe Educatie bewoners € 1.000,00 
Kunstroute Zijdelveld Kunstroute Zijdelveld Kunst en Cultuur bewoners € 1.500,00 
Legmeervogels en AKU Speeltoestellen Sport en 

Recreatie 
kinderen € 2.700,00 

Lions Club Culinair 
Uithoorn 

Culinair Uithoorn Prettig 
samenleven 

bewoners € 1.600,00 

Muziekvereniging KnA  
Muziekale Meesters 

Muziekale Meesters Kunst en Cultuur bewoners € 4.500,00 

Muziekvereniging KnA De 
Kwakel Amstelproms 

Amstelproms Kunst en Cultuur bewoners € 5.000,00 

Muziekvereniging Tavenu 
De Kwakel 

Midzomeravondfestival Kunst en Cultuur bewoners € 1.000,00 

Preek van de Leek 
Uithoorn 

Preek van de Leek 
Uithoorn 

Educatie bewoners € 600,00 

Ria Tammer Veteranendag Ouderen veteranen € 1.200,00 
Scouting Admiralengroep 
Uithoorn 

rozen voor 4 mei 
herdenking 

Educatie bewoners € 75,00 

Senioren Buurtkoffie Senioren Buurtkoffie Eenzaamheid ouderen > 55 
jr 

€ 2.500,00 

Sport en Spel De Kwakel Sport en Spel De Kwakel Sport en 
Recreatie 

kinderen 
basisschool 

€ 1.000,00 
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Stichting Dag van de 
Ouderen 

Dag voor Ouderen 
Uithoorn en De Kwakel 

Eenzaamheid ouderen € 1.500,00 

Stichting Verhalen 
Verbinden 

 Kunst en Cultuur bewoners € 3.000,00 

Stichting Vrienden van de 
Waterlinie / UHAC 

Koffiehuis Waterlinie Prettig 
samenleven 

bewoners € 5.000,00 

TechNet Amstel & Venen Techniek Driedaagse Educatie leerlingen 
groep 7 en 8 

€ 2.000,00 

Thamerlint BBQ BBQ Thamerlint Prettig 
samenleven 

bewoners € 295,00 

Toneelvereniging 
Genesius 

Toneeluitvoeringen Kunst en Cultuur bewoners € 1.550,00 

Toneelvereniging 
Maskerade 

Toneelvereniging 
Maskerade 

Kunst en Cultuur bewoners € 1.750,00 

Videt High Tea en Lichtjes 
Loop 

 Prettig 
samenleven 

bewoners € 200,00 

Videt Nationale 
Buitenspeeldag 

Nationale 
Buitenspeeldag 

Sport en 
Recreatie 

kinderen 
basisschool 

€ 750,00 

Vrijwilligers Taalhuis 
Uithoorn 

Bezoek Kaasboerderij Taal multiculturel
e vrouwen 

€ 700,00 

Wandelvereniging 0297 
Ria Tammer 

Geld inzamelen stichting 
Living Memories 

Educatie bewoners € 282,00 
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Jaarrekening 2018 

 
Balans per 31 december 2018 
 
 
    31 december 2018 31 december 2017 
 
ACTIVA 
 
Vlottende activa 
 
Vooruitbetaald   €  4.000 
Nog te ontvangen  €    348 
 
    €  4.348  
 
Liquide middelen  € 65.975 €  19.796 
      _   __  
 
    € 70.323 €  19.796 
    =========== ============= 
 
PASSIVA  
 
Reserves en fondsen 
 
Overige reserves  € 19.796 €  19.796 
Resultaat 2018   € 44.566 
 
    € 64.362 
 
 
Kortlopende schulden 
 
Projecten 2018   €  5.900  
Nog te betalen kosten  €     61 
  
    €  5.961 
     _          _____________             
 
 
    € 70.323 €  19.796 
    =========== ============= 
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Staat van baten en lasten over 2018 
 

 
2018      2017  

 
 
 
Baten    € 105.522   €  25.255 
Rente    €       9 

     € 105.531   
           
     -------------  ------------- 
 
 
Lasten     
 
Besteed aan projecten €  60.503  €    4.337 
 
Algemene kosten  €     462  €    1.122 
 
Totaal lasten   €  60.965  €    5.459 

-------------  -------------- 
     ───────────  ──────────── 
       
Resultaat   €  44.566  €   19.796 
     =============  ============== 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen voor fonds wervende instellingen. 
 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING. 
 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord 
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA  
 
Liquide middelen  
 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING  
 
Algemeen  
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op verslagjaar betrekking hebbende baten en 
lasten met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun 
oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 
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Toelichting op balans per 31 december 2017  
 
ACTIVA 
 
VLOTTENDE ACTIVA  
 
Overige vorderingen 
 
Vooruitbetaald projecten 2019    €  4.000 
Nog te ontvangen projecten 2018   €    340 
Overlopende rente 2018    €      8 
 
       €  4.348 
 
 
Liquide middelen 
 
Rekening courant NL73 RABO 0321 1980 42  €  1.475 
Bedrijfsspaarrekening NL56 RABO 3162 2621 94 € 64.500  
 
       € 65.975 
       ────────── 
 
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van het Initiatievenfonds. 
 
 
Reserves 

 
Overige reserves 
 
Stand 31 december 2017    € 19.796 
 
Resultaatbestemming boekjaar    € 44.566 
 
Stand 31 december 2017    € 64.362 
       ────────── 
 
Kortlopende schulden 
 
Nog te betalen inzake projecten 2018   €  5.900 
Nog te betalen kosten Banners    €     61 
 
       €  5.961 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2018 
 
BATEN 
 
Bijdrage gemeente Uithoorn inzake 2017  €  43.235 
Bijdrage gemeente Uithoorn inzake 2018  €  61.667 
Overige bijdrage particulieren    €     620 
 
       € 105.522 
       ────────── 
 
LASTEN 
 
Diverse projecten (in verband met AVG niet gespecificeerd)  
      
 
       €  60.503 
       ────────── 
        
 
Algemene kosten 
 
Kosten website      €      69 
Kosten banners en visitekaartjes   €     287 
Overige kosten      €               36 
Bankkosten      €      70 
 
       €     462 
       ─────────── 
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Ondertekening bestuur 
 
Uithoorn, 18 maart 2019 
 
 
De ondertekende versie van dit jaarverslag wordt bewaard door het secretariaat van het Initiatievenfonds 
Uithoorn en De Kwakel. 


