
J A A R V E R S L A G  2021  VAN  DE  STICHTING  VRIENDEN  VAN  DE  WINDWIJZER

1. Bestuurssamenstelling

Leo van Houwelingen voorzitter

Teun Goedknegt secretaris

Hans Strik penningmeester

Dick Wieringa algemeen bestuurslid

Theo Werner (voorzitter van De Windwijzer)

Laatstgenoemde is weliswaar geen bestuurslid van de Vrienden, maar woont als

vertegenwoordiger van De Windwijzer wel de vergaderingen bij.

Secretariaatsadres: Schiedamseweg 95, 3134 BD  Vlaardingen.

2. Bestuursvergaderingen in 2021

Door de coronamaatregelen kon de eerste bestuursvergadering in 2021 pas op 31 mei 2021 
plaatsvinden. Daarna moesten nog enkele vergaderingen worden verschoven. Desondanks  kon 
het bestuur in dit tweede “coronajaar” toch in totaal drie maal vergaderen, te weten op:

Maandag 31 mei 2021

Maandag 20 september 2021

Maandag 22 november 2021.

3. Vrienden/donateurs

Ook dit jaar is weer een actie gehouden om het aantal Vrienden/donateurs te verhogen. In 
november is de flyer van de Vrienden ingevouwen in het kerkblad “Onderweg” van de 
Protestantse Gemeente Vlaardingen. Dit heeft 10 nieuwe donateurs opgeleverd; een succesvolle 
actie dus. Stond het aantal donateurs eind 2020 op 93 (waarvan er 15 nog geen bijdrage over dat 
jaar hadden voldaan), eind 2021 stond dit aantal op 106 (van 14 adressen is over dit jaar nog geen 
donatie ontvangen). De penningmeester verzend jaarlijks aan het eind van het jaar aan alle 



Vrienden een bedankmail en herinnert de “nog-niet-betalers” op een vriendelijke wijze aan hun 
toezegging .  Degenen die niet reageren met een betaling worden dan eind januari nogmaals 
herinnerd.

Overigens kan met dankbaarheid worden vermeld,  dat de vaste donateurs €  8.279,51 (vorig jaar  
€ 7.342,50) bijeen brachten. Verder kwamen nog 2 grote giften van €  1.500,-- en €  500,-- binnen.

Door alle strenge beperkende maatregelen van overheidzijde konden er ook in dit tweede 
coronajaar, maar weinig voorstellingen in De Windwijzer doorgang vinden. Toch zijn de donateurs 
nog wel in de gelegenheid gesteld een gratis voorstelling naar keuze bij te wonen.

4. Financiële ondersteuning van De Windwijzer

Dit jaar is door de Vrienden aan het bestuur van De Windwijzer een bedrag van €  9.000,00 
overgemaakt voor de gedeeltelijke financiering van de vernieuwing van de boekengalerij.

5. Financiën 2021

INKOMSTEN UITGAVEN

Donateurs en giften 10.279,51 Bankkosten 119,35

Collectes Lucas en Pax Christi         46,90 Onderhoud website 391,15

Rente spaarrekening            1,23 Verbouwing boekengalerij       9.000,00

Incorrecte boeking          20,00 Folder in Onderweg 150,00

Representatiekosten    21,92

Herstel incorrecte boeking            20,00

Totaal inkomsten 10.347,64 Totaal uitgaven 9.702,42

Batig saldo     645,22

Het totale saldo op de bankrekeningen beloopt op 31 december 2021 een bedrag van €  17.429,14.

6. Website

De website www.vriendenvandewindwijzer.nl is dit jaar grotendeels vernieuwd. Deze site geeft 
een verantwoording die voldoet aan de wetgeving rondom de culturele ANBI-status van de 
stichting.

Vlaardingen, 31 januari 2022.

http://www.vriendenvandewindwijzer.nl/

