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Westland Familie Fonds
Het Westland Familie Fonds is een maatschappelijk fonds dat door middel van financiële
bijdragen, kleinschalige projecten met een maatschappelijk nut in Huizen en omgeving wil
helpen realiseren.
Ontstaan
Het Westland Familie Fonds is opgericht in 2006 door de familie Westland ter gelegenheid van
het 70 jarig bestaan van Westland Kaas.
Rechtsvorm
Het Westland Familie Fonds is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 32118561
Doelstelling Westland Familie Fonds
Het Westland Familie Fonds biedt financiële steun aan lokale en regionale kleinschalige
projecten met een maatschappelijk en/of cultureel doel in Huizen en omgeving.
Het Westland Familie Fonds staat voor maatschappelijk verantwoord (MVO) ondernemen.
Door de inzet van leden van de familie Westland en medewerkers van Westland Kaas wordt
de betrokkenheid met kleinschalige projecten positief beïnvloed.
Heeft uw organisatie of groep een goed plan, maar is de financiering nog niet helemaal rond,
dan kunt u schriftelijk een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen bij het Westland
Familie Fonds.
Bedragen
Het Westland Familie Fonds ondersteunt een project met niet meer dan €5.000 (vijfduizend
euro). De bedragen zijn vaak geringer en afhankelijk van de projectkosten en de mate waarin
ook financiering uit andere bronnen is te verkrijgen.
Aanvragen die beogen de exploitatiekosten van aanvragende organisatie te dekken, komen
niet in aanmerking.

Toewijzingscriteria
 Financiële steun wordt alleen verleend aan groepen en organisaties en niet aan
individuele personen.
 Project dient te voorzien in een behoefte of leemte waarin niet of gedeeltelijk op een
of andere wijze voorzien kan worden.
 Het project is niet te uitbundig of te commercieel van opzet.
 Bij voorkeur kleinschalige lokale en regionale projecten tegen minimale kosten.
 Het betreft éénmalige projecten. Meerjarige verplichtingen worden niet aangegaan.
 Organisaties mogen eens in de twee jaar een aanvraag indienen.
 Projecten dienen controleerbaar en verifieerbaar te zijn d.m.v. financiële
onderbouwing en duidelijke omschrijving van het project.
 Project is in overeenstemming met de waarden van de fam. Westland.

Voorwaarden project aanvragen:
 Dienen schriftelijk te worden ingediend per email of per post bij het WFF.
 Een duidelijke omschrijving van het projectplan is vereist (max één A4-tje).
 In de aanvraag is altijd een begroting en dekkingsplan van het project opgenomen.
 Het gevraagde sponsorbedrag dient altijd duidelijk aangegeven te worden.
 Aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging met projectnummer en de datum waarop
het bestuur de aanvraag zal bespreken.
 Het bestuur besluit 5 maal per jaar tijdens de bestuursvergadering over de toekenning
van geldelijke steun aan projecten.
 Na de betreffende bestuursbijeenkomst ontvangt aanvrager zo snel mogelijk bericht
van de toewijzing of afwijzing van de aanvraag.
 Binnen 2 (twee) maanden na realisering van het project dient schriftelijk over het
project te worden gerapporteerd aan het bestuur van het Westland Familie Fonds
(westlandfamiliefonds@westland-kaas.nl)

Bestuursvergaderingen
Het bestuur komt in principe 5 x per jaar bijeen: januari/maart/mei/september/november.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit leden van de familie Westland, medewerkers van Westland Kaas en
externe leden. De bestuursleden ontvangen geen beloning!
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Projecten die door het Westland Familie Fonds in 2016 zijn ondersteund:
In 2016 bestond de Westland Kaas Groep 80 jaar en het WFF 10 jaar! Deze jubilea zijn niet
onopgemerkt voorbijgegaan. Naast de financiële ondersteuning van een aantal projecten, is
er ook één grote maatschappelijke activiteit georganiseerd door het WFF met ondersteuning
van de familie Westland. Alle 80-jarige inwoners van de gemeente Huizen waren uitgenodigd
voor het verjaardagsfeest van de Westland Kaas Groep. De ontvangst was in het restaurant de
Gooische Wok aan het Plein in Huizen. Alle genodigden hebben een geweldig
verjaardagsfeest gehad. Ook in de lokale media is hier ruim aandacht aan besteed.
Gesteunde Projecten in 2016
1. Anti pest campagne
2. Voedselbank
3. Inovum
4. Raboes
5. Shantykoor
6. Stichting Sportclub gehandicapten Gooi-en Eemland
7. St Nicolaas Comité Huizen
8. Koor Deo Juvante
9. Daktuinen De Tram
Niet alle binnengekomen aanvragen zijn in het verslagjaar 2016 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.

