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Voorwoord 

 
 

In 2017  heeft De Carolusgulden haar beleid van de afgelopen jaren in grote lijnen 
voortgezet.  

 
BESTUUR 
De werkwijze en werkverdeling binnen het bestuur zijn echter na het vertrek vorig jaar 
van de voorzitter en de secretaris aangepast. 
Zo heeft er andere toedeling van het toezicht op de projecten binnen het bestuur 
plaatsgevonden. Elk bestuurslid heeft nu een meer afgebakend geografisch gebied. 
Dit leidt er op termijn toe dat elk bestuurslid meer kennis heeft van een bepaald gebied 
en daardoor meer achtergrond informatie kan geven, zodat de aanvragen beter 
onderzocht en uitvoeriger toegelicht kunnen worden op de vergadering. 
Dit laat echter onverlet dat besluiten omtrent de toekenning van subsidie of het 
verstrekken van een donatie bij voorkeur met unanieme instemming van alle bestuursleden 
moet plaatsvinden. 
 
Behalve in het veranderen van de werkwijze van het bestuur is ook veel tijd gestoken in 
het vernieuwen van de website. Omdat het vernieuwen en bijhouden van de website geen 
gemakkelijke aangelegenheid bleek, werd hierbij de hulp van een extern bureau 
ingeschakeld.  
In het najaar werd ook nagedacht over het eventueel beleggen van een klein gedeelte van 
het vermogen. Daartoe werd een beleggingsstatuut opgemaakt en het Huishoudelijk 
Reglement gewijzigd. 
Ook is een begin gemaakt met het schonen van het archief van De Carolusgulden en er 
werd besloten om in 2018 de computer en printer te vervangen. 
 
PROJECTEN 
Ook dit jaar werden er weer vele aanvragen ingediend. In totaal zijn er in 2017  67 
projecten bekeken. In de meeste gevallen werd een subsidie verleend, nadat de 
leveringsvoorwaarden waren getekend. Dikwijls was er een inspanningsverplichting 
voorwaarde, alvorens uitbetaald werd. In die gevallen is een eindrapportage verplicht. 
Een aantal aanvragen is gehonoreerd met een donatie, dat wil zeggen dat het een gift 
betreft, waarvoor geen leveringsvoorwaarden ondertekend hoeven te worden en in 
principe een eindrapportage niet noodzakelijk is, maar wel wordt gewaardeerd. 
Er is een project teruggenomen door de Wilde Ganzen en er is  een aanvraag 
doorverwezen naar een ander Leids Fonds. In totaal zijn de aanvragen voor 9 projecten 
afgewezen omdat het onderwerp van de aanvraag niet strookte met onze doelstelling, te 
weten het wonen en welzijn van ouderen.. 
Het jaar 2017 kenmerkte zich door een groot aantal aanvragen voor kleinere projecten, 
zoals in dit jaarverslag te lezen valt.  
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Dit jaar zijn er opvallend veel aanvragen voor Leidse projecten ingediend en gehonoreerd. 
Als voorbeeld noem ik de stichting Fietsmaatjes Leiden/Leiderdorp, die een subsidie 
kreeg voor de aanschaf van drie nieuwe duofietsen. Ook BplusC Leiden heeft ten behoeve 
van de make-over van de bibliotheeklocatie in de Merenwijk een aanzienlijk bedrag 
gekregen. 
 
Maar ook in het buitenland blijven wij actief, veelal via stichtingen of organisaties die in 
Nederland hun domicilie hebben. Via De Wilde Ganzen in Hilversum werden in het 
afgelopen jaar projecten gesteund tot een totaalbedrag van € 25.000,00,  De stichting 
Help Flores heeft een subsidie ontvangen  voor een bejaardenproject in Padu Wau en ook 
de stichting Saidia helpt Sumve in Sassenheim heeft een bijdrage gekregen voor 
waterputten in Sumve in Tanzania. En zo steunden we vele andere buitenlandse projecten. 

 
Ten slotte: ook in 2018 hoopt het bestuur weer op een ruim aanbod van aanvragen voor 
projecten, zowel ver weg als dichtbij, die binnen onze doelstellingen vallen, zodat wij deze 
financieel kunnen ondersteunen.  

 
 
 
 
Elly Visser. 
Voorzitter 
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Algemene gegevens 

1.1. Algemene identificatiegegevens 

 
1.2. Het bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf 
en maximaal zeven leden. De bestuurders worden 
benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af 
volgens een door het bestuur opgesteld rooster. Een 
volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk 
doch maximaal tweemaal herbenoembaar. 
Het bestuur bestaat thans uit: Elly Visser (voorzitter), 
Jacqueline Schoonwater (secretaris), Alex Ramakers 
(penningmeester), Henriëtte van den Broek (alg. 
bestuurder) en Louis Salman (alg. bestuurder). 

 
 
 
 

 

1.3. Bestuursvergadering 
Het bestuur vergaderde in 2017 acht keer. Dat gebeurde in haar kantoor, gelegen aan 

de Fruitweg 24F te Leiden. De vergadering wordt merendeels op maandag gehouden. 
Zaken waarover is gesproken hadden vrijwel allemaal betrekking op de organisatie van 
de stichting. En voorts wordt de voortgang van lopende projecten en worden nieuw 
binnengekomen projecten beoordeeld. 

Stichting De Carolusgulden 
Stichting 
Fruitweg 24F 
2321 GK 
Leiden 
071 – 531 34 30 
06 57475864 
41165417 
info@carolusgulden.nl 
www.carolusgulden.nl 

Naam rechtspersoon: 
Rechtsvorm: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoonnummer: 
Mobiel: 
Nummer Kamer van Koophandel: 
E-mail 
Internet: 
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2. Korte geschiedenis 
 
Stichting De Carolusgulden is voortgekomen uit twee voorafgaande stichtingen. 
Op 2 maart 1970 is stichting ´De Adelaar´ opgericht met als doel het ontwikkelen, 
bouwen en beheren van een woongebouw voor senioren in Leiden. In twee bouwfasen is 
dit in 1973 en 1975 gerealiseerd. Het gebouw telt 156 tweekamer appartementen en 
diverse gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen voor de bewoners aan de 
Rosenburch te Leiden. Gemiddeld wonen 180 bewoners in het gebouw, dat ook de naam 
´Woongebouw Rosenburch´ kreeg. Op 7 november 1995 is bij een statutenwijziging de 
naam van de stichting gewijzigd in stichting ´Rosenburch´, zodat het woongebouw en 
de eigenaar één en dezelfde naam zijn gaan voeren. Ondanks de hulp van een kundige 
woningcorporatie bij het dagelijkse beheer van het pand heeft het bestuur in 2007 
besloten uit te kijken naar verdere samenwerking met andere corporaties, dan wel 
overdracht of verkoop van het woongebouw. Na interne evaluatie is op 14 augustus 
2008 door het bestuur het besluit genomen om het woongebouw op 1 oktober 2008 te 
verkopen aan de SGBB uit Hoofddorp. 
Ruim voor de verkoop van het pand heeft het bestuur nagedacht over wat te doen 
met de gelden van de netto opbrengst van het pand. Als een nuttige taak zag het 
bestuur een invulling in wonen en welzijn en ondersteuning voor zelfstandig wonende 
senioren in de Leidse Regio en in Landen in Ontwikkeling. Deze doelstelling sluit goed 
aan bij de opdracht tot vereffening die in de statuten is opgenomen. Om niet meer 
vanzelfsprekend gekoppeld te worden aan het woongebouw Rosenburch is besloten, 
om de stichting een nieuwe naam te geven. Zo is op 17 september 2009 een algehele 
Statuten en Naamswijziging bij de notaris gepasseerd. Sindsdien heet de stichting: 
Stichting De Carolusgulden. 
 

3. Doelstelling 

In de statuten staat de doelstelling als volgt omschreven: 
1. Het financieel ondersteunen van projecten en het subsidiëren van 
activiteiten en initiatieven, welke leiden tot verbetering van: 
a. het bevorderen van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in de regio 
Leiden en omstreken; 
b. het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen die beogen het 
welzijn van zieken en ouderen in derde wereldlanden en ontwikkelingslanden te 
verbeteren, waarbij de term ontwikkelingslanden ruim, naar het oordeel van het 
bestuur, kan worden geïnterpreteerd en voorts al hetgeen dat met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woord. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het ter 
beschikking stellen van financiële middelen aan derden, overeenkomstig de wijze zoals 
is beschreven in het huishoudelijk reglement. 
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5. Oorsprong vermogen van stichting De Carolusgulden 

Het vermogen van stichting De Carolusgulden is gevormd door de verkoop in 2008 van 
het woongebouw Rosenburch. Na aflossing van de hypotheek en betaling van alle 
kosten, is er een fondskapitaal beschikbaar van € 6.700.000,--. 
In juni 2015 is door woningbouwcorporatie Vestia € 1. 406.000,-- aan De 
Carolusgulden overgemaakt, in verband met het doorverkopen van het pand 
Rosenburch aan Patrizia 
B.V. In de verkoopovereenkomst van 2008 van Rosenburch had het bestuur een 
zogenaamde ´meerwaarde clausule´ opgenomen waarin geregeld was, dat bij 
doorverkoop binnen 10 jaar een deel van de opbrengst ten goede zou komen aan 
Stichting De Carolusgulden. Dit bedrag is toegevoegd aan het vermogen. 

Het bestuur ziet het als haar doelstelling om het kapitaal risicovrij te beheren en het 
in 25 jaar tijd verantwoord te besteden aan werkdoelen, conform de statuten. In een 
voorzichtige aanname van rente opbrengsten is er op deze wijze een budget van 
ongeveer € 500.000,-- per jaar beschikbaar. Het bestuur wil van dit budgetbedrag 
minimaal 90% besteden aan de werkdoelen. Voor de instandhouding van de organisatie, 
het afleggen van werkbezoeken en huisvesting is maximaal 10% beschikbaar. 
 

6. Subsidiebeleid en voorwaarden 

6.1. Toekennen van subsidie 
Het bestuur is van mening dat het niet eenvoudig is, om vooraf vastgesteld beleid 
t.a.v. het goedkeuren van subsidieaanvragen in een vastomlijnd kader te plaatsen. 
Richtinggevend voor de besluitvorming zijn de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de stichting. Daarin staat o.a. dat projecten voor subsidie in 
aanmerking komen als er een directe relatie is met ouderen. Soms staat dit 
uitgangspunt op gespannen voet met hetgeen de stichting subsidieert. B.v. geld 
doneren aan waterprojecten; daar profiteren niet alleen de ouderen van maar een 
hele gemeenschap of een heel dorp. 

Het bestuur heeft het standpunt dat subsidieontvangers niet alleen een 
subsidie aanvragen bij De Carolusgulden maar ook zelf moeite doen, b.v. door 
acties, om de nodige gelden bijeen te krijgen. 

Nadat het bestuur een subsidieaanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt de 
subsidievrager de leveringsvoorwaarden met eventueel aanvullende eisen. Als de 
leveringsvoorwaarden ondertekend zijn en de subsidieaanvrager voldoet aan specifiek 
voor het betreffende project gestelde eisen, dan wordt het geld (soms in tranches) 
aan de subsidievrager overgemaakt. Een project wordt afgesloten nadat de stichting 
een (financieel) eindrapport / verantwoording heeft ontvangen. 
 

6.2. Persoonlijk Budget Bestuur (PBB) 
Elk bestuurslid heeft per jaar € 5.000,-- tot zijn beschikking om, binnen redelijke 
grenzen, een afwijkend project financieel te ondersteunen. Het bestuur beslist of een 
ingediend project wordt goedgekeurd. 
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7. Aanvragen, verdeling van projecten en gelden  
De Carolusgulden heeft in 2017 totaal 67 subsidie-aanvragen ontvangen. Daarvan zijn 11 
aanvragen afgewezen en één aanvraag is ingetrokken. De meest voorkomende redenen voor 
afwijzing zijn: 
• Aanvragen om de exploitatie op peil te houden / versterken 
• Bijdragen in de personeelskosten  
• Voldoet niet aan de doelstelling van de Carolusgulden 
• Aanvrager heeft voldoende eigen middelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

	€	158.898		
	€	19.777		

	€	41.203		

	€	39.633		

€	0,-	Zuid-
Amerika	

Verdeling	gelden	2017	
	

	
Nederland	

Rest	Europa	

Azië	

Afrika		

56	

11	

Aanvragen	2017	

Positief	beoordeeld	

Afgewezen	

63%	12%	
11%	

14%	

Verdeling	projecten	2017:		
	

Nederland	

Rest	Europa	

Azië	

Afrika		
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8. Financiën 
 
Onze grootste uitgaven vormen de gelden die beschikbaar gesteld worden voor de 
projecten. Zoals bij alle organisaties worden er kosten gemaakt. De grootste kostenpost 
vormen de huisvesting en de organisatiekosten. Bij het opstellen van de begroting blijven 
de kosten echter onder de door het bestuur gewenste 10% van het totale jaarbudget. 
 
 
Activa 
 

31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016 

 
Vaste activa 
Materieel  
Financieel 
 
Vlottende activa 
Vorderingen en 
overlopende activa 
Liquide middelen 
 
 
 

 
 
€           637 
€  5.574.320 
€  5.574.957 
 
 
€     117.575 
€  1.693.382 
 
 

 
 
€         1.475 
€  5.475.723 
€  5..477.198 
 
 
€    124.614 
€  1.959.658 
 
 

 
Eigen vermogen 
Stichtingskapitaal 
Algemene reserve 
 
 
Kortlopende 
schulden en 
overlopende passiva 

 
 
€           454 
€  7.336.787 
€  7.337.241 
 
 
 
€       48.673 

 
 
€        454 
€  7.446.900 
€  7.447354 
 
 
 
€      114.116 

 
Totaal 

 
€ 7.385.914 € 7.561.470 Totaal € 7.385.914 € 7.561.470 

 
 
 
  
 
Resultaatrekening 
 

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016 

 
Baten 
Rente baten 
Bijzondere baten 
 

 
 
€       168.185     
 

 
 
€        177.471 
 
€                   

 
 
€        190.672 
 

Totaal baten €     168.185 €     177.471 €     190.672 
 
Lasten 
afschrijving 
Huisvesting 
Organisatie 
Activiteiten/projecten 
Overige lasten 
 

 
 
€             838 
€         11.325 
€        13.300 
€      247.831 
€         5.004       

 
 
 
€         11.000 
€         17.525 
€       462.452 
€           6.500 

 
 
€           1.448 
€           9.642 
€          16.745 
€        350.175 
€            2.293 

Totaal lasten €    278.298 €     497.477 €      380.303 
 
Resultaat 
 

 
€  - 110.113 

 
€  - 320.006 

 
€   - 189.631 

 
Het resultaat wordt in mindering gebracht aan het vrij besteedbaar eigen vermogen. 
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Project-
nummer 

Omschrijving Toegewezen 

2017 – 01 
 

Stichting Karunia uit A’dam/Indonesia, vraagt bijdrage 
bouw consultatiebureau moeder- & kindzorg en ouderen & 
peuterschool, in Bonggirita op Flores 

€ 5000  

2017 – 02 
 

Stichting Amandi Hospice te Nieuwe Wetering vraagt een 
bijdrage voor de bouw en inrichting van één van hun 
gastenkamers  

€ 20.000 

2017 – 03 
 

Stichting Ahava Malawi, Afrika, vraagt een bijdrage voor 
het onderhoud van het totale project 

€ 5.000  

2017 – 04 Visite Clowns vraagt bijdrage voor kosten van visites in de 
regio Leiden 

€ 1.382,76 

2017 – 05 
 

Wilde Ganzen vraagt bijdrage watervoorziening Bosnië- 
Herzegovina 

€ 3.277,58 

2017 – 06 
 

Jongerenhospice Xenia Leiden vraagt bijdrage voor tillift 
maxitillift of verstelbare douchetoiletstoel 

Afgewezen 

2017 – 07 
 

Diaconaal Centrum De Bakkerij Leiden vraagt bijdrage 
voor project Oma gaat op stap 

Afgewezen 

2017 – 08 
 

Happy With Water, Wageningen, vraagt bijdrage voor 
ontwikkeling van een watermaker 

Afgewezen 

2017 – 09 
 

Stichting Jeugd en Welzijn Leiden vraagt steun voor 
organisatie Koninginnedag oude stijl 

€ 1.750  

2017 – 10 
 

Stichting Jeugd en Welzijn Leiden vraagt bijdrage diner- 
dansant 

Afgewezen 

2017 – 11 
 
 

Stichting Vier het leven, regio Leiden, vraagt bijdrage 
programmering 2017-2018 

€ 10.000 

2017 - 12 
 
 

Fundatia Lazarenum, Targu Mures Roemenië, vraagt 
bijdrage matrashoezen voor bejaardenhuis 

€ 1.000  

2017 – 13 
 
 

Wilde Ganzen vraagt bijdrage kokosbomen voor weduwen 
in noordoost Sri Lanka 

€ 3.250 

2017 - 14 
 
 

Libertas Leiden vraagt bijdrage voor aanschaf  
grootletterboeken 

€ 2.500  

2017 – 15 
 

Voetbal- en Atletiekvereniging Voorschoten '97 vraagt 
bijdrage aanleg atletiekbaan  

Afgewezen 
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2017 – 16 
 

Bewonerscommissie Woongebouw voor Ouderen 
Rosenburch te Leiden vraagt bijdrage Lustrumfeest 
oktober 2018 

€ 6.500 

2017 - 17 
 

Stichting Fos'ten, Surinaamse Vrouwen 50+ vraagt  
bijdrage voor viering 20 jarig bestaan 

€ 4.000  

2017 - 18 
 

DSV Verzorgd Leven Locatie Vlietstede in Rijnsburg 
vraagt bijdrage voor aanschaf zilveren Tovertafel 

€ 5.000  

2017 – 19 
 

EVA, steunpunt mantelzorg Leiden e.o. vraagt bijdrage Dag 
van de Mantelzorg 

€ 1.000  

2017 – 20 
 

Stichting Help Gambia Helpen te Voorschoten vraagt 
bijdrage voor renovatie ziekenhuis in Kwinella, Gambia 

€ 4.100 

2017 – 21 
 

Stichting Help ons Helpen te Katwijk vraagt bijdrage voor 
aanpassing bejaardenhuis in Salonta, Roemenië 

€ 12.000 

2017 – 22 
 

Toneelvereniging ODI in Noordwijkerhout vraagt bijdrage 
voor toneelvoorstelling voor ouderen 

€ 550 

2017 – 23 
 

Stichting Help Flores te Dronten, vraagt bijdrage voor 
bejaardenproject Padu Wau in Maumere op Flores, 
Indonesië 

€ 10.000 

2017 – 24 
 

Persoonlijk budget Louis Salman voor Aniek Hendriksz, 
Second to None 

€ 2.500 

2017 – 25 Persoonlijk budget Louis Salman voor Secteur 10, 
kleinschalig ontwikkelingswerk in Afrika 

€ 2.500 

2017 – 26 
 

Wilde Ganzen vraagt bijdrage voor wederopbouw van de 
coöperatie in Kayanza, Burundi 

Afgewezen 

2017 - 27 
 

Wilde Ganzen vraagt bijdrage voor schoon drinkwater voor 
de inwoners van Dido, Tanzania 

€ 4.500 

2017 – 28 
 

Stichting Arabische Vrouwen Narcis Leiden vraagt 
bijdrage voor de aanschaf van twee naaimachines voor 
bijeenkomsten met o.a. oudere vrouwen 

€ 800 

2017 – 29 
 

Emerituspredikanten en weduwen in Targu Mures, 
Roemenië vragen bijdrage voor tweedaagse bijeenkomst 
t.g.v. het 15-jarig bestaan  

Verwezen naar 
Staalwijkfond
s  

2017 – 30 
 
 

Wilde Ganzen vraagt bijdrage voor Stichting Wiesje te 
Suriname, voor de bouw van een voorzieningengebouw en 
dagopvang voor demente bejaarden in Paramaribo, 
Suriname 

Aanvraag 
ingetrokken 
door Wilde 
Ganzen 
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2017 – 31 
 
 

Wilde Ganzen vraagt i.s.m. Stichting Afrika–Zwolle 
bijdrage voor drinkwatervoorziening en renovatie keuken 
van bejaardenhuis in Kwa Mhalanga, Zuid-Afrika 

€ 2283,30 

2017 – 32 
 

Stichting Help Flores vraagt bijdrage voor 
drinkwatervoorziening voor Kajowain, Indonesië  

€ 3.000  

2017 – 33 
 

Stichting Voedselbanken Leiden e.o. vraagt bijdrage voor 
aanschaf winkelwagentjes voor nieuw initiatief van de 
Voedselbank 

€ 1998,92  

2017 – 34 
 

Persoonlijk Budget Jacqueline Schoonwater voor de 
Fundatia Lazarenum, Targu Mures, Roemenië ter vrije 
besteding 

€ 2.500 

2017 – 35 
 

Het Vakantiebureau te Lunteren vraagt een bijdrage voor 
Vrijwilliger Voorgoed 

€ 5000 

2017 – 36  
 

B plus C Leiden vraagt bijdrage voor het pilotproject 
Bibliotheek Merenwijk 

€ 20.818 

2017 – 37  
 

Als Kanker je raakt te Barendrecht vraagt bijdrage voor  
drukkosten boek 'Als kanker je raakt' 

Afgewezen 

2017 – 38 
 

Buurtvereniging Zijlkwartier te Leiden vraagt bijdrage 
voor twee kerstdiners voor inwoners Leiderdorp e.o. 65+  

€ 500 

2017 - 39 
 
 

Persoonlijk budget Henriëtte van den Broek 
Alzheimer Nederland te Amersfoort 

€ 1.250 

2017 - 40 
 

Persoonlijk budget Henriëtte van den Broek 
Vereniging van Huntington te Den Haag 

€ 1.250 

2017 - 41 
 

Persoonlijk budget Henriëtte van den Broek 
NSDSK (Dove en Slechthorend kind) te Amsterdam 

€ 1.250 

2017 - 42 
 

Persoonlijk budget Henriëtte van den Broek 
Vriendenstichting LUMC te Leiden 

€ 1.250 

2017 – 44  Wilde Ganzen vraagt bijdrage huizenproject voor 
alleenstaande vrouwen in Jalihal in India 

€ 9453,33 

2017 – 45 
 

St. het Citatenmuseum vraagt bijdrage voor het project  
Fragmenten uit je leven 

 
€ 1750 

2017 - 46 
 
 

Fietsmaatjes Leiden/Leiderdorp vraagt bijdrage voor drie  
duofietsen 

€ 39.000 

2017 - 47  
 

Gerard Slakhorst vraagt bijdrage voor lampen voor het 
project Ahava in Malawi, Afrika 

€ 5.000  
 

2017 - 48 Persoonijk budget Jacqueline Schoonwater voor Stichting 
MS Research te Voorschoten 

€ 1.000 
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2017 - 49 Stichting Geef een Koe te Apeldoorn vraagt bijdrage voor 
de aankoop van 15 koeien voor gezinnen in Kyrgystan in 
Kirgizië 

€ 11.250 

2017 - 50 Leyden Academy on Vitality and Ageing vraagt bijdrage 
voor project: Een leven lang plezierig wonen 

€ 10.000 

2017 - 51 Oegstgeester Golfclub vraagt bijdrage voor bruggen voor 
gehandicapten 

Afgewezen 

2017 – 52  St. Ouderen Kerst-Ins Leiden vraag bijdrage Tweede 
kerstdag 

€ 1.500 

2017 - 53 Persoonlijk Budget Jacqueline Schoonwater Stichting ALS 
Nederland 

€ 1.500 

2017 - 54 St. Fietsmaatjes Kaag en Braasem vraagt bijdrage 
duofiets 

€ 5.000 

2017 - 55 Nationaal Ouderenfonds vraagt bijdrage Kerstdiner 
Leiden 

€ 1.000 

2017 - 56 St. Karunia vraagt bijdrage Bouw consultatiebureau o.a. 
ouderen 

Afgewezen 

2017 - 57 Projectgroep Gramsbergen vraagt bijdrage bouw tehuis 
jongeren 

Afgewezen 

2017 - 58 Fields of Wonder vraagt bijdrage vaartochten senioren 
tijdens evenement in Leiden 

€ 2.500 

2017 - 59 St. Hulp Oost Europa Katwijk, vraagt bijdrage 
ondersteuning thuiszorg Roemenie, Oltdistrict 

€ 10.500 

2017 - 60 Prot. Wijkgemeente Zuidwest, Leiden, vraagt bijdrage 
kerstviering Rosenburch 

€ 350 

2017 - 61 Persoonlijk budget Elly Visser, Voedselhulp Armenië € 2.500 
2017 - 62 Persoonlijk budget Elly Visser, St. Pijnackernaren 

/Zimbabwe 
 
€ 1.500 

2017 – 63  Persoonlijk budget Elly Visser, AKM Regenboog  Ouderen  
en vrijwilligers 

€ 250 
€ 750 

2017 - 64 Persoonlijk budget Alex Ramakers, Ungheni, Roemenië € 1.000 
2017 - 65 Persoonlijk budget Alex Ramakers, Leger des Heils € 1.000 
2017 - 66 Persoonlijk budget Alex Ramakers, Grip op de Knip, 

Katwijk 
€ 1.500 

2017 - 67 Persoonlijk budget Alex Ramakers, Voedselproject Help 
ons helpen, Valkenburg 

€ 1.500 

 

 


