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Voor een mooi en betrokken Alphen aan den Rijn 

 
ALGEMEEN 
Uit een donatie is in 2010 door de Stichting Rijnkade 1630 het pand Rijnkade 11, 
begane grond, aangekocht en verhuurd aan derden. In 2020 is het pand verkocht aan 
derden. Het vermogen is opgebouwd uit huur- en beleggingsopbrengsten en 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 
 
2021 
In maart 2020 is het pand, na 10 jaar in het bezit van de stichting geweest te zijn, 
overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De verkoop van het pand heeft 
plaatsgevonden onder de zogenaamde Groninger akte. Deze is in 2021 verlengd. Een 
deel van de uit de verkoop beschikbaar gekomen gelden zijn op een defensieve manier 
belegd. Ondanks dat in 2021 gedurende vele maanden de beperkende covid 
maatregelen golden hebben we aanzienlijk meer aanvragen gehad dan in 2020. Vele 
verenigingen hadden het moeilijk omdat ze te maken hadden met teruglopende 
inkomsten als gevolg van covid. Diverse verenigingen en organisaties hebben we 
middels een donatie kunnen steunen zodat ze hun activiteiten uit konden blijven 
voeren. Al langere tijd komen steeds meer mensen in de financiële problemen en zijn 
niet meer in staat zijn hun dagelijkse boodschappen te betalen. We hebben een mooie 
donatie mogen doen aan een maatschappelijke organisatie die zich inzet om mensen 
dagelijks te voorzien van vers voedsel. 
  



 

Voor een mooi en betrokken Alphen aan den Rijn 

 
 
PROJECTEN 
In het kalenderjaar 2021 heeft de Stichting 13 aanvragen ontvangen, waarvan 11 zijn 
toegewezen, 1 is afgewezen en 1 project is vanwege corona niet doorgegaan.  
 
De verdeling van de gehonoreerde projecten is als volgt: 
Cultureel  €    5.050 
Sociaal  €  15.560 
Sport   €    1.000 
Sport/sociaal  €    1.000 
Totaal   € 22.610 
 
De aanvragen komen binnen bij de secretaris, zij stuurt per email de aanvragen door 
aan de overige bestuursleden. De aanvragen worden tijdens de bestuursvergadering of 
per e-mail besproken. Indien per email: Alle bestuursleden 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 penningmeester het toegezegde 
bedrag aan de aanvragende organisatie over te maken. 
 

PR EN MARKETING 
Bij de toezegging van een donatie wordt de aanvragers gevraagd een terugkoppeling 
van het gesponsorde evenement of project te geven. Foto’s en berichtjes worden op de 
website geplaatst.  
In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat Stichting Rijnkade 1630 veelal gevonden 
wordt door mond op mondreclame. De bestuursleden dragen het bestaan van de 
stichting actief uit in hun netwerk. In het ruim 10-jarig bestaan van de stichting zijn veel 
verenigingen en goede doelen organisaties bekend met de stichting. 
 

COMMUNICATIE 
Communicatie tussen bestuursleden vindt hoofdzakelijk via email of telefonisch plaats. 
In het jaar 2021 zijn we eenmaal bij elkaar geweest. 
De jaarcijfers en het jaarverslag worden op website gepubliceerd conform de nieuwe 
ANBI richtlijnen. 
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