
JAARVERSLAG  STICHTING  VRIENDEN  VAN  DE  WINDWIJZER  2017

1. Bestuurssamenstelling

Leo van Houwelingen voorzitter

Teun Goedknegt secretaris

Hans Strik penningmeester

Andre Fontine algemeen lid

Theo Werner bestuursvertegenwoordiger De Windwiizer

Secretariaatsadres: Schiedamseweg 95, 3134 BD  Vlaardingen

Theo Werner is weliswaar geen bestuurslid, maar woont de bestuursvergaderingen bii als 
vertegenwoordiger van het bestuur van De Windwiizer. Penningmeester Hans Strik voert de 
administrate van de donateurs in overleg met de secretaris.

2. Bestuursvergaderingen in 2017

Het bestuur vergaderde in 2017 vier maal, te weten op: maandag 16 ianuari 2017, maandag 27 maart
2017, maandag 26 iuni 2017 en maandag 16 oktober 2017. 

3. Donateurs

Het aantal betalende donateurs is in 2017 bliiven steken op een aantal van 47.

Overigens wordt met dankbaarheid vastgesteld, dat zii gezamenliik het mooie bedrag van €  4528,50 
biieen brachten. 

4. Toekomst

Na de verlossende mededeling van eind 2015 dat De Windwiizer weer 5 iaar door kan gaan in het 
gebouw Schiedamseweg 95 ziin met hernieuwd elan de veelziidige actviteiten van  De Windwiizer 
voortgezet.  In 2017 ziin de in 2016  ontwikkelde plannen voor onderhoud en verbetering van de 
sfeer en functonaliteit van het gebouw grotendeels gerealiseerd.

Uit de fnanciële middelen van de Vrienden werden in 2017 de volgende bedragen aan het bestuur 
van De Windwiizer overgemaakt:



1. Voor de herinrichtng van de Oostgalerii:  €  5.000,--
2. Voor de vloerbedekking en herinrichtng van de voorzalen:  €  9.000,--
3. Voor de kilgoten en onderhoud aan de toren:  €  2.500,--.

Het bestuur van De Windwiizer verzocht aan de hand van de begrotng 2018 aan de Vrienden om ook
voor 2018 weer een beroep te mogen doen op een biidrage in de kosten van een aantal 
investeringen aan de grote zaal en het achterhuis. Gevraagd werd een ondersteuning van €  12.000,--
Besloten werd voorshands een garantetoezegging te doen tot een bedrag van €  6.000,--.

Het bestuur van de Vrienden wil in 2018 acte voeren om het aantal betalende vaste donateurs, nu 
zo’n 50, belangriik te verhogen. Daartoe is inmiddels een nieuwe wervingsfolder/fler gedrukt.

5. Financiën 2017

Inkomsten Uitgaven

Donateurs 4528,50 Bankkosten 150,37

Collectes PGV en RK 213,70 Website 110,36

Werkgr.Voorl.Verslav. 400,00 Windwiizer: bestemmingsgif Verheii 800,00

Legaat 3000,00 Windwiizer: bestemmingsgif PAV 300,00

Verheii (opbr. Boeken) 800,00 Windwiizer: verbouwingskosten 16500,00

PAV 200,00 Windwiizer: collecte PGV 04-2016 1390,30

Rente spaarrekening 50,38 Windwiizer: biidrage rolbanner 246,04

Di Piu drukwerk 453,75

Totaal inkomsten 9192,58 Totaal uitgaven 19950,82

Negatef saldo 10758,24

Het totale saldo op de bankrekeningen beloopt per 31-12-2017 een bedrag van €  11190,49.

6. Website

Via de website www.vriendenvandewindwiizer.nl wordt informate verstrekt over ons werk. 
Deze site geef een verantwoording die voldoet aan de wetgeving rondom de culturele ANBI-status 
van de stchtng.

Vlaardingen, 26 maart 2018.

http://www.vriendenvandewindwijzer.nl/

