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1. Voorwoord 

Het Westland Familie Fonds (WFF) is opgericht ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van 
Westland Kaas in het jaar 2006. Op 14 januari 2021 vierde het familiebedrijf haar 85-jarig 
bestaan. 
 
Het bestuur van het WFF wilde het lustrum niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Uit een veelvoud van aangedragen ideeën werd gekozen om de Gemeente Huizen 85 
bomen aan te bieden. 
Dit idee resulteerde in een creatief plan van de Gemeente Huizen voor de aanleg van het 
“Westlandpark”. 
Het betreffende terrein van 1.300 m2 is gelegen aan de Zuiderzee op loopafstand van het 
hoofdkantoor van Westland Kaas. De keuze voor de aanleg van een park past in de filosofie 
van de familie Westland van maatschappelijk en duurzaam ondernemen. 
 
De bedoeling was het park in het voorjaar van 2021 te realiseren. Door de Coronapandemie 
heeft de aanleg van het park echter vertraging opgelopen. Uiteindelijk heeft op maandag 6 
september 2021 de informele oplevering plaats gevonden van het Westlandpark door de 
firma Boogaart uit Almere. 
In de eerste week van december 2021 is het meubilair geplaatst. 
De officiële opening van het Westlandpark is in verband met de opgelegde 
samenkomstbeperkingen uitgesteld tot het voorjaar van 2022. 
 
 

2. Doelstelling/Beleidsplan 
Het doel van het WFF is het bieden van financiële ondersteuning en/of het inzetten van 
menskracht ten behoeve van regionale en kleinschalige projecten in Huizen en omgeving 
met een maatschappelijk en/of cultureel doel.  
 
 

3. Het bestuur 
In het verslagjaar 2021 heeft er geen verandering plaatsgevonden in de samenstelling van 
het bestuur.  
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Marjolein Schuyt   : voorzitter (lid familie Westland) 
Arjan Westland  : penningmeester (lid familie Westland) 
Jos van Marissing  : secretaris (extern)  
Jos van Dijk    : bestuurslid (extern) 
Retse van der Berg  : bestuurslid (medewerker Westland Kaas) 
Saskia de Ruijter  : bestuurslid (medewerker Westland Kaas)  
 
In het verslagjaar 2021 is het bestuur 5 keer bijeengeweest. 
Conform Europese regelgeving heeft het bestuur van het WFF zich ingeschreven in het 
UBO-register van de Kamer van Koophandel. 
 

 

4. Beloningsbeleid 
Aan de bestuursleden van het WFF wordt geen vergoeding in welke vorm dan ook verleend. 
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en onbezoldigd. 
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5. Projecten 
Het WFF heeft een jaarlijkse begroting van €20.000, =. Van dit bedrag wordt 50% gedoneerd 
door de Familie Westland (Westverbond) en 50% door Westland Kaas. Het WFF heeft een 
officiële ANBI-status. 
Voor de aanvragen om een bijdrage uit het WFF is een vaste procedure opgesteld.  
De binnengekomen aanvragen worden voorzien van een projectnummer. De aanvrager 
ontvangt een bevestiging en op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de aanvraag 
door het bestuur behandeld. 
 
Door de voortdurende Covid-19 pandemie zijn in het jaar 2021 minder aanvragen 
binnengekomen dan in een normaal jaar gebruikelijk is. De pandemie heeft een beperkende 
werking op het sociale en maatschappelijke leven. Hierdoor zijn er minder aanvragen 
binnengekomen in 2021. In het verslagjaar ontving het bestuur slechts 22 aanvragen. 
Hiervan zijn 14 aanvragen (= 64%) gehonoreerd. 
 
Organisaties en Stichtingen die in 2021 een donatie van het WFF mochten ontvangen zijn; 

 De Pniëlkerk voor de dak restauratie 

 De Stichting Huizer Botters voor de renovatie van de HZ92 

 De Vrijwilligersgroep De Kuyperlaan voor de biologische groentetuin Voedselbank 

 Het Erfgooierscollege voor nieuwe zitelementen op het schoolplein 

 De Stichting De Zonnebloem voor deelnemers aan een zorgvakantie in Lunteren 

 De Stichting Reanimatie Huizen voor de aanschaf van hulpmiddelen 

 De Model Bouw Club Huizen voor de aanleg van twee banen voor radiografisch 
bestuurde auto’s 

 Het (nieuwe) Theater Blaricum voor de aanschaf van een beamer 

 De Vereniging Sport & Genoegen voor de organisatie van de Kleindierenshow  

 De Stichting intocht Sinterklaas Huizen voor de organisatie intocht 2021  

 Het Huizer Museum voor het samenstellen en uitgave van een boek over Molukkers 
in Huizen  

 Draaiorgelsessie langs verzorgingshuizen in Huizen 
Opmerking: de gedoneerde bedragen worden verantwoord in het financieel overzicht. 
 
Daarnaast is zoals vermeld kaas gedoneerd aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in 
Utrecht van €177,15 en aan de Stichting Minima Voorschoten voor de jaarlijkse 
kerstpakketten van €303,94 
 
Het totaal gedoneerde bedrag in 2021 bedroeg €14.683,98 excl. het bedrag van €8.000 euro 
voor de aanleg van het Westlandpark (bestemmingsgeld), en inclusief de toegezegde maar 
nog niet uitgekeerde donatie voor de uitgave van het boekje over Molukkers in Huizen aan 
het Huizer Museum (bestemmingsgeld). 
In het verslagjaar 2021 is eveneens het gereserveerde bedrag voor de Scouting Het Raboes 
voor de aanschaf van een koelkast en voor Woonproject ‘Huizermaatjes’ voor inrichting 
woning uitgekeerd. 
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6. Overzicht uitgekeerde en toegezegde sponsorbedragen in 2021: 
 
Uitgekeerde toezegging uit 2020  

Organisatie Bedrag x €1 

Scouting Raboes - Koelkast       702,89 

Woonproject 'Huizermaatjes' – Inrichting woning    1.000,00 

Totaal   1.702,89 

 

€ 1.130,00 toegezegd in 2020, zijn toegevoegd aan vrije besteding 2021 
 

Uitgekeerde/Toezegging in 2021  

Organisatie Bedrag x €1 

Stichting Huizer Botters – Onderhoud botters   1.500,00 

Pniëlkerk – bijdrage reparatie kerkdak   1.500,00 

Erfgooierscollege – Bankje schoonplein   1.000,00  

Modelbouwclub Huizen – Aanleg 2 racebanen   1.000,00 

De Zonnebloem - vakantieweek   1.000,00 

Stichting Reanimatie Huizen – Aanschaf hulpmiddelen   1.000,00 

Voedselbank – ter besteding aan biologische groentetuin   1.000,00 

Sport & Genoegen – Klein dieren show      750,00 

Stichting intocht Sint Nicolaas Huizen – Bijdrage intocht 2021      750,00 

Het Theater Blaricum – Bijdrage aanschaf beamer   2.500,00 

Wilhelmina Kinderziekenhuis – stukken Old Amsterdam      177,15 

Stichting Minima Voorschoten – stukken Old Amsterdam / Maaslander      303,94 

Draaiorgelsessies bij verzorgingshuizen       500,00 

Huizer Museum - Boekje 70 jaar Huizer Molukkers **   1.500,00 

Realisatie ‘Westland Park’ **   8.000,00 

  

Totaal 22.481,09 

 

** Toegezegd in 2021 maar nog niet uitgekeerd (bestemmingsgelden): € 9.500,00 

 

Niet alle binnengekomen aanvragen zijn in het verslagjaar 2021 gehonoreerd. De reden 

waarom deze aanvragen zijn afgewezen is, dat zij niet voldeden aan de criteria van het fonds 

op grond waarvan financiële steun kan worden verleend.  

Meerjarige verplichtingen worden o.a. door het fonds niet aangegaan. Ook mogen 

organisaties maar ééns in de twee jaar een aanvraag indienen.  
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7. Financiën/Balans 
 
Rekeningnummer Stichting Westland Familie Fonds: NL74 RABO 0127 4719 52 

      

Activa 2020 2021 
 

Passiva 2020 2021 

Rabobank € 10.873,73  € 15.791,60   Bestemmingsgeld €  2.855,80 €  9.500,00 

        Vrije reserve €  8.017,93 €  6.291,60 

            

           

           

           

           

           

            

            

              

 Totaal € 10.873,73  € 15.791,60    Totaal € 10.873,73 € 15.791,60 

              
 

     

 

Korte toelichting balans: 

 

Donateurs:  

Westland Kaas B.V. € 10.000,00 

Westverbond B.V.  € 10.000,00 

Diverse ontvangsten €      430,00 

   Totaal  € 20.430,00 

 

Totale kosten 2020:  

Bankkosten € 119,38 

Diverse kosten € 708,77 

  Totaal € 828,15 

 

Totale uitgave aan projecten in 2021: € 14.683,98 

  

Toegezegde gelden 2021 met bestemming; 

 

Organisatie / Activiteit Bedrag x €1 

Huizer Museum - Boekje 70 jaar Huizer Molukkers  € 1.500,00      

Realisatie ‘Westland Park’ € 8.000,00 

  

Totaal € 9.500,00 
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8. PR en Communicatie 
De pagina van het WFF op de website van de Westland Kaas (meer over Westland), 
www.westland-kaas.nl, is geactualiseerd. Het bestuur streeft erna om steeds meer informatie 
met foto’s over de gehonoreerde projecten op de website te plaatsen. Naast de doelstelling 
van het WFF en de toewijzingscriteria is ook het Jaarverslag van het WFF beschikbaar op de 
webpagina. Het bestuur zal van iedere periodieke uitgave van het personeelsblad “Cheasy 
Talk” gebruik maken om de medewerkers op de hoogte te brengen van de activiteiten van 
het WFF, met bij voorkeur van bijgeleverde foto’s. 
 
 

9. Wat brengt het jaar 2022 
Vorig jaar sprak het bestuur de hoop uit dat in 2021 het sociale en maatschappelijke leven 
weer op gang zou komen. Helaas is dit slechts in beperkte mate het geval gebleken. Door de 
overheid werden nieuwe maatregelen aangekondigd en nieuwe beperkingen opgelegd 
waarvan het sociale en maatschappelijke leven ernstige hinder ondervond.  
De Coronapandemie is ook in het verslagjaar 2021 bepalend gebleken voor het stilleggen 
van veel activiteiten van verenigingen en vrijwilligersorganisaties. 
We spreken opnieuw de hoop uit nu een groot deel van de bevolking van Nederland 
gevaccineerd en geboosterd is dat het maatschappelijk leven opgang komt. Het bestuur 
verwacht in het jaar 2022 meer aanvragen te ontvangen en te kunnen honoreren. 
 
 
 
 
 

Marjolein Schuyt     Jos van Marissing 
Voorzitter      secretaris 
 

http://www.westland-kaas.nl/

