
Jaarverslag Stichting Rijnkade 1630, Kalenderjaar 2020

Algemeen
Uit een donatie is in 2010 door de Stichting Rijnkade 1630 het pand Rijnkade 11, begane grond, aangekocht. De huur-
opbrengsten en de beleggingsopbrengsten, sinds medio 2020, komen na aftrek van onderhoudskosten 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 

2020 Een bijzonder jaar
Het jaar 2020 is voor de Stichting Rijnkade 1630 speciaal 
geweest. In maart 2020 is het pand, na 10 jaar in het bezit 
van de stichting geweest te zijn, overgedragen aan een 
nieuwe eigenaar. Een deel van de beschikbaar gekomen 
gelden zijn op een defensieve manier belegd. Het 10-jarig 
jubileum konden wij niet vieren vanwege de covid-19 
pandemie. Door de covid-19 crisis heeft onder andere het 
verenigingsleven en de goede doelen activiteiten voor 
een groot gedeelte stilgelegen. Het gevolg hiervan was 
dat we slechts 5 aanvragen ontvangen hebben.  
Door de verkoop van ons mooie monumentale pand zijn 
er liquide middelen beschikbaar gekomen waardoor we 
in de gelegenheid waren een grote donatie te doen ten 
behoeve van de renovatie van een monumentaal pand in 
Alphen aan den Rijn waarin een kunst- en cultuurcentrum 
gehuisvest is.

Projecten
In het kalenderjaar 2020 heeft de Stichting 5 aanvragen 
ontvangen, waarvan 4 toegewezen en 1 afgewezen. 

De verdeling van de gehonoreerde projecten is als volgt:
Cultureel  €   50.250,00
Sociaal   €     2.000,40
Totaal   € 52.250,40

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 ewmail: Alle bestuurs- 
leden 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 pen-
ningmeester het toegezegde bedrag aan de aanvragende 
organisatie over te maken.

PR en Marketing
Bij de toezegging van een donatie wordt de aanvragers 
een terugkoppeling van het gesponsorde evenement of 
project gevraagd. Foto’s en berichtjes worden op de web-
site geplaatst. Het bestuur was voornemens zich in 2020 
in te zetten om de stichting nadrukkelijker onder de aan-
dacht te brengen om meer aanvragen te genereren. Door 
de beperkende maatregelen in verband met covid-19 is 
dit helaas niet gelukt. 

Communicatie
Communicatie tussen bestuursleden vindt hoofdzakelijk 
via email of telefonisch plaats. In het jaar 2020 zijn we 
fysiek niet bij elkaar geweest en zijn alle zaken online 
afgehandeld. De jaarcijfers en het jaarverslag worden op 
website gepubliceerd conform de nieuwe ANBI richtlijnen.

Verkoop pand
In de zomer van 2019 is het gehele pand Rijnkade 11 aan 
de buitenzijde geschilderd. De beide huurders van  
Stichting Rijnkade 1630 hebben te kennen geven de 
huurovereenkomst in 2019 of begin 2020 te gaan  
beëindigen. Het bestuur heeft een makelaar in de arm 
genomen om te verkennen of er in de huurders- en of 
kopersmarkt belangstelling is voor wonen in een  
monumentaal pand in het centrum van Alphen aan 
den Rijn. Op basis van het advies van de makelaar heeft 
het bestuur unaniem besloten het pand te koop aan te 
bieden. Verkoop heeft plaatsgevonden in het 4e kwartaal 
van 2019. De levering heeft in maart 2020 plaatsgevonden 
onder de zgn. Groninger akte.

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 2019 zijn alle 
gebreken aan Rijnkade 13 hersteld en door de verzekering 
vergoed. 
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