JAARVERSLAG VRIENDEN VAN DE WINDWIJZER 2016

1. Bestuurssamenstelling
Leo van Houwelingen

voorzitter

Teun Goedknegt

secretaris

Hans Strik

penningmeester

Andre Fontijne

algemeen lid

Theo Werner

bestuursvertegenwoordiger De Windwijzer

Secretariaatsadres:

Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen

Per 10 oktober 2016 heeft Teun Goedknegt het secretariaat van Theo Werner overgenomen. Theo
zal de bestuursvergaderingen blijven bijwonen als vertegenwoordiger van het bestuur van De
Windwijzer. Hij is daarmee de “linking pin” tussen beide besturen.
Na het terugtreden van Ad Rozendaal wordt de administratie van de donateurs door penningmeester
Hans Strik gevoerd in overleg met de secretaris.

2. Bestuursvergaderingen 2016
Op de volgende data vergaderde het bestuur van de Stichting Vrienden van De Windwijzer in 2016:
18 januari 2016; 11 juli 2016 en 10 oktober 2016.

3. Aantal Vrienden
Met dankbaarheid kan het volgende worden vastgesteld.
Het aantal betalende Vrienden vermeerderde in 2016 van 52 naar 57. Zij brachten gezamenlijk op
jaarbasis een bedrag van ongeveer € 4500 bijeen.
Bovendien konden, naast 2 bestemmingsgiften tot een totaalbedrag van € 405 ook een grote gift van
€ 7500 en een legaat van € 2000 worden genoteerd.

4. Toekomst
Toen eind 2015 de verlossende mededeling kwam dat De Windwijzer ook de volgende periode van
vijf jaar door kan gaan in het gebouw Schiedamseweg 95 zijn in 2016 met hernieuwd elan de vele

activiteiten van De Windwijzer voortgezet en nieuwe plannen ontwikkeld. Ook plannen voor
onderhoud en verbetering van de sfeer en functionaliteit van het gebouw. Aangezien de realisatie en
financiering daarvan de financiële mogelijkheden van De Windwijzer te boven gaan, wordt begin
2017 een beroep gedaan op de Vriendenstichting.

5. Financiën 2016
Inkomsten

Uitgaven

Donateurs

14244,00

Bankkosten

147,00

Hiervan grote giften

9500,00 (*)

Bestemmingsgiften

405,00 (**)

Bestemmingsgiften

405,00 (**)

Kosten website

110,36

Collecten PGV en RK

1623,50

Verbouwing “ramen”

15450,00

Rente RABO

37,03

Totaal inkomsten

16309,58

Totaal uitgaven

16112,36

Batig saldo:

197,22

(*) In 2016 zijn 2 grote giften ontvangen:
1. € 7.500,00 t.g.v. een 50-jarig huwelijk
2. € 2.000,00 legaat
(**) Nokkiebeurs € 135,00 en Creatieve verwendag € 270,00
Totaal saldo op de bankrekeningen per 31-12-2016: € 2.1848,73

6. Website
Via de website www.vriendenvandewindwijzer.nl wordt informatie verstrekt over ons werk. Deze
site geeft een verantwoording die voldoet aan de wetgeving rondom de culturele ANBI-status van de
stichting.

7. Ondersteuningsbijdrage aan De Windwijzer
Het bestuur stemde van harte in met het verzoek van het bestuur van De Windwijzer voor de
bekostiging van de vernieuwing van de drie grote raampartijen (€ 15.450,00).
Vlaardingen, 27 maart 2017.

