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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor u ligt het derde jaarverslag van Stichting Initiatievenfonds Uithoorn en de Kwakel. 
 
In 2019 is voor een tweede keer een volledig verslagjaar doorlopen. We hebben voor een deel 
dezelfde aanvragen ontvangen voor subsidie als in 2018. Het betreffen vooral culturele initiatieven 
van dezelfde stichtingen en/of verenigingen. Het andere deel betreffen eenmalige initiatieven van 
bewoners die een meer maatschappelijk karakter hebben. Een aantal daarvan zijn reeds in het kader 
van het feestelijke jaar 2020 waarin Uithoorn als gemeente 200 jaar bestaat. 
 
Het bestuur concludeert dat er sprake is geweest van een prettig bestuurlijk jaar 2019 waarin er 
prachtige initiatieven zijn gehonoreerd en contacten met bewoners (in alle geledingen) zijn 
geïntensiveerd.  
 
Leden van het Initiatievenfonds zijn veelvuldig present geweest bij bijeenkomsten van 
maatschappelijke, culturele en informatieverstrekkende aard. Enerzijds om het Initatievenfonds te 
representeren en anderzijds ten gunste van de uitbouw c.q. instandhouding van het netwerk.  
Zo is er halverwege de maand december contact gelegd met het nieuwe fonds Amstelidee. Conclusie 
is dat er in 2020 wordt samengewerkt bij het geven van financiële ondersteuning bij Uithoornse 
initiatieven. 
 
Wij geven u in dit jaarverslag graag inzicht in de door ons verstrekte financiële bijdragen en doen u 
financieel verslag over het boekjaar 2019. Alvorens daartoe over te gaan geef ik graag inzicht in de 
bestuurlijke werkzaamheden die wij hebben verricht. 
 
Wederom richten wij ons in 2020 met open vizier op onze initiatiefrijke lokale samenleving met het 
doel deze inwoners in maatschappelijke zin met elkaar te verbinden. 
 
Namens het bestuur 
Initiatievenfonds Uithoorn en de Kwakel 
 
Katja Laugs  
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Verslag van het bestuur 
 

Ontvangen aanvragen 
 

§ Het bestuur ontvangt verzoeken tot financiële ondersteuning van veelal culturele 
organisaties die jaarlijks subsidie nodig hebben om hun activiteiten (veelal uitvoering van 
muziek en theater of samenkomsten van groepen) te kunnen uitvoeren. Deze verzoeken c.q.  
toegekende subsidies zijn een vast bestanddeel van het jaarlijks beschikbaar budget; 
 

§ Andere verzoeken tot financiële ondersteuning betreffen nieuwe en eenmalige initiatieven 
die veelal te maken hebben met de directe leefomgeving van de initiatiefnemers; 

 
§ In het onderdeel ‘overzicht initiatieven’ op pagina 9 geven wij u inzicht in de initiatieven 

(voor zover mogelijk in categorieën) die financieel door het Initiatievenfonds zijn 
ondersteund. Tevens vindt u hier een overzicht het aantal afwijzingen van aanvragen; 

 

Ondersteuning initiatiefnemers 
 

§ Het bestuur heeft gedurende het jaar 2019 Uithoornse en De Kwakelse (maatschappelijke) 
initiatieven in uitvoering (op uitnodiging) bezocht en deelgenomen aan (buurt of 
gemeentebrede) activiteiten. Doel van deze representatie is de uitwerking van het initiatief 
te beoordelen en het vinden van aansluiting bij initiatiefnemers en hun netwerken. 
 

§ Elke aanvraag voor financiële ondersteuning die door het bestuur in behandeling is genomen 
is toegewezen aan één bestuurslid. Enerzijds bedoelt 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. In het afgelopen jaar is deze werkwijze succesvol 
gebleken. Zo zijn er met initiatiefnemers verhelderende gesprekken geweest over de aard 
van het initiatief, het doel en de betekenis voor onze gemeenschap, de rol van de betrokken 
mede-initiatiefnemers, de begroting e.d. en worden afspraken gemaakt over de wijze van 
evaluatie en afrekening na afloop van het initiatief; 

 
§ In het afgelopen jaar is er voor het eerst ingezet op het met elkaar in contact brengen van 

initiatiefnemers met een vergelijkbaar initiatief. Enerzijds heeft dit tot doel gehad de 
uitvoering van soortgelijke initiatieven succesvoller te maken. Anderzijds door aanvullend op 
elkaar te zijn dan wel meer onderscheidend; 
 

 

Externe communicatie 
 

§ Ook in 2019 heeft het bestuur van het Initiatievenfonds zich meer zichtbaar gemaakt voor 
onze inwoners door het verder vergroten van de naamsbekendheid. Leden van het bestuur 
hebben initiatieven in uitvoering bezocht en hebben deelgenomen aan (gemeentelijke) 
bijeenkomsten en vergaderingen waarin het maatschappelijk nut van het Initiatievenfonds 
aan de orde (kan) komen; 
 



5 

 

 

§ De website is tussentijds voorzien van aanpassingen en aanvullingen. Alles met het doel om 
initiatiefnemers beter te informeren en beter te ondersteunen bij de aanvraag voor 
financiële ondersteuning. De meest gestelde vragen zijn aangevuld met de inderdaad meest 
gestelde vragen van initiatiefnemers. Het bestuur heeft op een aantal punten de procedure 
voor aanvraag, evaluatie en afrekening nadrukkelijker aan de orde gebracht; 

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

gemaakt via rollup banners en spandoeken of wordt hiervan vooraf of achteraf melding 
gemaakt in de geschreven pers. Het bestuur vraagt de initiatiefnemers nadrukkelijk om de 
betrokkenheid van het Initiatievenfonds te communiceren en gebruik te maken van de 
communicatiemiddelen gedurende de uitvoering van het initiatief; 

 
§ Het bestuur onderhoudt en legt zo nodig contacten met in de gemeente gevestigde maar 

ook regionale en landelijke fondsen/instellingen met het doel om initiatiefnemers op andere 
fondsen te wijzen indien aanvragen niet of gedeeltelijk worden gehonoreerd. Ook ontstaan 
er intensievere samenwerkingsverbanden tussen de fondsen met het doel om gezamenlijk 
financiële bijdragen toe te kennen aan initiatiefnemers onder meer met het doel om dubbele 
incassering van een financiële bijdrage te voorkomen; 
 

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

§ In het kader van de huidige privacywetgeving is er een privacyverklaring actief, deze is 
beschikbaar via de website. Gedurende het jaar 2019 heeft het bestuur geen vragen of 
klachten ten aanzien van de privacywetgeving of -verklaring ontvangen en/of behandeld; 
 

§ Het Initiatievenfonds heeft geen uitgeschreven klachtenregeling. Het bestuur staat evenwel 
nadrukkelijk open voor het maken van bezwaar tegen een bestuursbesluit. Indieners van een 
initiatief, waarvan de aanvraag is afgewezen en bezwaar maken tegen het bestuurlijk besluit, 
worden 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 of deze definitief afwijzen. Ook kan het bestuur bij haar 
standpunt blijven en de aanvraag definitief afwijzen. 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 is er ook in het 
verslagjaar 2019 gewerkt aan het opstellen van een protocol dat beschrijft op welke gronden 
klachten kunnen worden ingediend. Nog steeds 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; 

 

Vergader frequentie 
 

§ 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. De samenstelling in 2019 betreft 3 
mannen en 2 vrouwen; 
 

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

 
§ Er heeft in 2019 een bestuurswisseling plaatsgevonden. Voor afloop van de zittingsperiode is 

penningmeester Ted Verdegaal afgetreden. Hierop volgend is aangetreden Menno 
Noordanus. Hij heeft binnen het bestuur de functie van penningmeester aanvaard; 

 
§ Alle leden van het bestuur zijn onafhankelijk en onbezoldigd gebleken in 2019; 
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§ Leden van het bestuur: 
voorzitter:   Katja (K.) Laugs - Wolffensperger 
penningmeester: Menno (M.) Noordanus 
secretaris:   Arjen (A.) Postma 
bestuurslid:  Joke (J.) Daams 
bestuurslid:  Peter (P.) Pit 
 

§ Bereikbaarheid: 
Stichting Initiatievenfonds Uithoorn & de Kwakel 
www.initiatievenfondsuithoorn.nl 
info@initiatievenfondsuithoorn.nl  
postadres: Thamerlaan 40, 1421 XZ Uithoorn 
kvk 69145474 
rsin 857753265  

 

Ontwikkeling 2020 en verder …. 
 

§ 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 blijft 
focussen op het genereren van meer naamsbekendheid en zo optimale toegankelijkheid van 
onze burgers tot de middelen van het fonds; 
 

§ 2020 wordt gebruikt om de naamsbekendheid verder 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; 

 
§ Het bestuur blijft actief in het vergroten en instandhouden van het eigen netwerk (ook het 

persoonlijke netwerk van de individuele bestuursleden) om meer onderlinge verbinding van 
netwerken te kunnen realiseren. Tevens worden deze netwerken (met name het 
bedrijfsleven) ingezet om het budget van het Initiatievenfonds te verruimen zodat de 
dringend gewenste toename van financiële ondersteuning van initiatieven kan blijven 
doorgaan; 

 
§ De gemeente Uithoorn bestaat 200 jaar en dat wordt gemeente breed gevierd. 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 de ‘procedure voor toetsing van het 

toekenningsbeleid’ te formuleren. De materie is relatief ingewikkeld en vraagt veel 
voorbereiding en tevens worden juridische risico’s in kaart gebracht. In de bedoelde 
procedure 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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§ Samenwerking met andere fondsen zal verder worden geïntensiveerd. Doel is samen op te 
trekken bij het financieel ondersteunen van initiatieven zodat dubbelen van toegekende 
gelden wordt voorkomen; 
 

§ Het bestuur heeft besloten om nadrukkelijker toe te zien op begroting en verantwoording 
van initiatieven. Grote structurele evenementen dienen beter gecontroleerd te worden. 
 

§ In het jaar 2020 vindt er volgens het rooster van aftreden een bestuurswisseling plaats: de 
secretaris en één algemeen lid treden per 1 juli 2020 af. Over herverkiezing of nieuwe 
kandidaten voor een bestuurszetel wordt in de loop van het voorjaar 2020 besluiten 
genomen.  
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Overzicht initiatieven 2019 
 
aantal aanvragen   53 
toegekend    38 
afgewezen       7 
ingetrokken       8 
 
totaal bedrag toegekende subsidies   €  59.767, - 
 
 
gemiddeld bedrag per aanvraag subsidie  €   1.729,- 
gemiddeld bedrag toekenning subsidie   €   1.615,- 
 
 
totaal bedrag van ingediende begrotingen   € 421.028,- 
totaal te subsidiëren bedrag van alle aanvragen  €  91.655,- 
 
 
 
 
In onderstaande grafische voorstelling is een onderverdeling gemaakt in categorieën, aanvragen per 
% weergegeven in relatie tot het aantal gehonoreerde aanvragen. 
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Jaarrekening 2019 
 
 
Activa 31-12-2019   31-12-2018 

    
Liquide middelen  €   63.008,40    €   65.975,00  

    
Vlottende Activa       

Vooruittbetaald  €     7.880,00    €     4.000,00  
Nog te ontvangen    €         348,00  
    
   €     7.880,00     €     4.348,00  

    
   €  70.888,40     €  70.323,00  

    
    
    
Passiva 31-12-2019   31-12-2018 

    
Vermogen  €   64.362,00    €   19.796,00  
Resultaat 2019  €    -7.724,84    €   44.566,00  

    
   €  56.637,16     €  64.362,00  

    
    
Openstaande posten       

projecten 2018  €         276,48    €     5.900,00  
projecten 2019  €   13.974,76    
nog te betalen kosten  €                   -      €            61,00  

    
   €  14.251,24     €     5.961,00  

    
   €  70.888,40     €  70.323,00  

    
    
Openstaand bedrag balans 2018 - uitgaven dit jaar 
Openstaande projecten toekenning - 1ste transitiie 
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Exploitatieoverzicht 

  
Exploitatieoverzicht 1 januari t/m 31 december 2020  
     
Inkomsten   Uitgaven  
Bijdrage gemeente € 61.667,00   Intitiatieven 2018 €  5.623,52  

Overig €    599,43   Intitiatieven 2019 € 49.824,09  

    Intitiatieven 2020 €  7.880,00  

     Bestuurskosten €     90,91  

     Bankkosten €     82,21  

     Promotie €  1.259,36  

     Overig €    479,12  
Totaal € 62.266,43    Totaal € 65.239,21  

    € -2.972,78  
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Ondertekening bestuur 
 
Uithoorn, 10 maart 2020 
 
 
Katja Laugs-Wolffensperger, voorzitter 

 
Menno Noordanus, penningmeester 
 
Arjen Postma, secretaris 
 
Joke Daams, lid 
 
Peter Pit, lid 

 
             
   


