
 
 
 
Jaarverslag Stichting Rijnkade 1630, Kalenderjaar 2017 
 
Algemeen 
Uit een donatie is in 2010 door de Stichting Rijnkade 1630 het pand Rijnkade 11, begane 
grond, aangekocht. De huuropbrengsten, na aftrek van onderhoudskosten van het pand, 
en donaties, komen ten gunste van het vermogen. Het vermogen wordt aangewend voor 
kleinschalige projecten in Alphen e.o., welke het algemeen belang steunen en geen 
winstoogmerk hebben. 
De Stichting beschikt over een ANBI status. 
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. 
 
Bestuur 
De bestuurssamenstelling is als volgt: 
Koosje de Koeijer Voorzitter 
Anjo Huussen Secretaris 
Winfried Ponsioen Penningmeester 
Harold Simonis PR en Marketing 
Pim Scherpenzeel Lid 
 
PR en Marketing 
Bij het toezegging van een donatie wordt de aanvragers naar een terugkoppeling van het 
gesponsorde evenement gevraagd. Foto’s en berichtjes worden op de website geplaatst.  
In 2017 heeft de website een nieuwe look and feel krijgen 
 
 
Projecten 
In het kalenderjaar 2017 heeft de Stichting 17 aanvragen ontvangen, waarvan 14 
toegewezen, en 3 afgewezen.  
 
De verdeling van de gehonoreerde projecten is als volgt: 
Sport    €   1.000,00 
Cultureel   €   6.256,12 
Sociaal   €   2.960,00 
Cultureel en educatief €   2.000,00 
Totaal   € 12.216,12 
 
De aanvragen komen binnen bij de secretaris, zij stuurt per email de aanvragen door aan 
de overige bestuursleden. De aanvragen worden tijdens de bestuursvergadering 
besproken, of per email. Indien per email: Alle bestuursleden geven per email aan, de 
aanvraag al dan niet te willen honoreren. Indien gewenst vraagt de secretaris extra 
informatie op bij de aanvrager, die zij vervolgens deelt met de overige bestuursleden. De 
aanvraag wordt alleen gehonoreerd als alle bestuursleden akkoord zijn. Na goedkeuring, 



verzoekt de secretaris per email, de penningmeester het toegezegde bedrag aan de 
aanvragende organisatie over te maken. 
 
Communicatie 
Communicatie tussen bestuursleden vindt hoofdzakelijk via email of telefonisch plaats. 
In 2017 is het bestuur 2 maal bijeen geweest. 
De jaarcijfers en het jaarverslag worden op website gepubliceerd. 
De voorbereidingen worden getroffen om te kunnen voldoen aan de nieuwe 
privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht wordt. 
 
Schade 
In januari 2013 heeft de Provincie werkzaamheden aan de Rijnkade verricht. Door de 
kade te trillen in plaats van te drukken is de ondergrond in beweging gekomen, zijn de 
panden gaan zakken en is grote schade ontstaan aan de monumentale panden langs de 
Rijnkade. In 2014 heeft de Provincie aansprakelijkheid erkend. De verzekering heeft 
toegezegd alle gemaakte en toekomstige kosten als gevolg van de werkzaamheden te 
zullen vergoeden.  
Eind 2017 blijkt het pand nog steeds te zakken, echter in mindere mate. De verzekering 
heeft akkoord gegeven de gebreken te herstellen. In 2018 wordt hiermee aangevangen. 
 
1 Mei 2018  
 
 
 
 
 
 
 


