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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 viert het familiebedrijf haar 85-jarig
bestaan.
Het WFF zal het lustrum niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft plannen ontwikkeld om
dit heugelijke feit op gepaste wijze te vieren. Het bestuur heeft familieleden en medewerkers
gevraagd met ideeën te komen voor de viering het lustrum. De respons was groot. Uit alle
ideeën en suggesties heeft het bestuur een shortlist opgesteld. Vervolgens is het idee
uitgekozen de Gemeente Huizen 85 bomen aan te bieden. Dit idee werd door de Gemeente
Huizen enthousiast ontvangen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een creatief plan van de
Gemeente Huizen voor de aanleg van het “Westlandpark”, een groenvoorziening met 85
groenelementen en meubilair. Het betreffende terrein van 1300m2 is gelegen aan de
Zuiderzee op loopafstand van het hoofdkantoor van Westland Kaas.
Dinsdag 8 december 2020 heeft het bestuur het plan met financiering gepresenteerd aan
Henny Westland (Westland Kaas) en Willeke Westland (Westverbond). Voor de realisatie is
extra financiering nodig van € 8.000,= van zowel Westland Kaas als Westverbond. Het WFF
financiert eveneens een gelijk deel van de aanleg van het Westlandpark, zijnde € 8.000,=.
De realisatie van het park zal geschieden in de loop van 2021 na consultatie van alle
omwonenden en overige betrokkenen. Het park krijgt een recreatieve functie en is openbaar
toegankelijk De keuze voor de aanleg van een park past in de filosofie van de familie Westland
van maatschappelijk en duurzaam ondernemen.

2. Doelstelling/Beleidsplan

De doelstelling van het fonds 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.
In het Covid-19 jaar 2020 zijn minder aanvragen binnengekomen dan in een normaal jaar
gebruikelijk is. Het coronavirus heeft een groot deel van het sociale en maatschappelijke leven
stil gelegd. Hierdoor zijn er minder aanvragen binnengekomen in 2020.
Wanneer Westland Kaas BV sponsorverzoeken ontvangt, die mogelijk binnen de criteria van
het fonds vallen, worden deze verzoeken aan het bestuur van het fonds doorgestuurd.
Naast het algemene emailadres Westlandfamiliefonds@westland-kaas.nl zijn zowel de
secretaris van het fonds (secretaris@westlandfamiliefonds.nl) als de penningmeester
(penningmeester@westlandfamiliefonds.nl) separaat per email bereikbaar.
De Stichting Westland Familie Fonds heeft een ANBI-status: RSIN 817120154 (Cultuur)
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3. Het bestuur
De samenstelling van het bestuur bestaat uit: 2 familieleden, 2 medewerkers van Westland

Kaas BV en 2 externe bestuursleden met maatschappelijke betrokkenheid.
Het bestuur komt normaliter elke twee maanden bijeen. In het verslagjaar 2020 is het bestuur
5 maal bijeengekomen waarvan 4 keer digitaal.
Samenstelling bestuur

In het jaar 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:
Marjolein Schuyt
: voorzitter (lid familie Westland)
Arjan Westland
Jos van Marissing

: penningmeester (lid familie Westland)
: secretaris (extern)

Jos van Dijk
Retse van der Berg
Saskia de Ruijter

: bestuurslid (extern)
: bestuurslid (medewerker Westland Kaas)
: bestuurslid (medewerker Westland Kaas)

In 2020 is het bestuur twee keer van samenstelling gewisseld. Per 9 juni 2020 is Retse van der
Berg, medewerkers Westland Kaas, toegetreden tot het bestuur. Hij vulde daarmee een
vacature op in het bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 9 juni heeft het bestuur
afscheid genomen van haar voorzitter Floor Grotendorst die na een periode van 4 jaar haar
functie wilde neerleggen.
Marjolein Schuyt is per 1 september 2020 toegetreden tot het bestuur en is Floor Grotendorst
opgevolgd in de functie van voorzitter.
Statutair zijn de bestuursleden Jos van Marissing en Jos van Dijk na 4 jaar aftredend. Beiden
hebben zich voor een 2e termijn van 4 jaar beschikbaar gesteld hetgeen door het bestuur
tijdens de bestuursvergadering van 1 september 2020 is bekrachtigd.
De actuele samenstelling van het bestuur van de Stichting Westland Familie Fonds staat
geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 32118561.

4. Beloningsbeleid

Aan de bestuursleden van de Stichting Westland Familie Fonds 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.
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.
In het Covid-19 jaar 2020 zijn minder aanvragen binnengekomen dan in een normaal jaar
gebruikelijk is. Het coronavirus heeft een groot deel van het sociale en maatschappelijke leven
stil gelegd. Hierdoor zijn er minder aanvragen binnengekomen in 2020. Het WFF heeft het
initiatief genomen om met het draaiorgel “Tony” langs te gaan bij verschillende
verzorgingstehuizen in Huizen. Tevens zijn de medewerkers van deze verzorgingstehuizen
getrakteerd op een lekker stukje Old Amsterdam.
De Voedselbank had tijdens de coronacrises een grotere toeloop van nieuwe klanten. Het
WFF heeft een bijdrage geleverd door 4 weken lang een gezinsverpakking Maaslander
beschikbaar te stellen voor 125 gezinnen.
In het kader van 75-jaar Vrijheid heeft de 5 mei Organisatie een Vrijheidslunch georganiseerd.
Het WFF heeft voor deze lunchboxen Maaslander Kaas gedoneerd.
Er zijn in het verslagjaar 2020 totaal 31 aanvragen ingediend, waarvan er 14 concreet zijn
gehonoreerd.
Het in het verslagjaar 2020 uitgekeerde bedrag bedroeg: € 12.459,06.
Organisaties en stichtingen die in 2020 een donatie van het WFF mochten ontvangen zijn
o.a.:
De stichting Viore voor de inrichting van het nieuwe onderkomen, de organisatie van de
Huizer Taptoe op Koningsdag 2020, de voettocht in etappes naar Santiago de Compostella
van leerlingen van het Erfgooierscollege.
Vivium de Bolder heeft een bedrag ontvangen voor de aanschaf van een Qwiek-up, de
stichting het Raboes voor de aanschaf van een nieuwe koelkast, het Shantykoor De Zoute Zee
voor de aanschaf van nieuwe zangbundels. Zoals eerder vermeld heeft het WFF aan de
Voedselbank Gooi en Omstreken verschillende keren kaas ter beschikking gesteld voor haar
cliënten.
Elk jaar organiseert het Ouderenfonds een Kerstdiner voor ouderen en alleenstaanden in
Hotel/ Restaurant “De Witte Bergen” te Eemnes. In verband met corona is deze activiteit
geannuleerd. In plaats daarvan hebben medewerkers en familieleden 25 chauffeurs geleverd
voor het thuisbezorgen van een kerstpakket bij deze ouderen en alleenstaanden namens het
Ouderenfonds. De inhoud van dit pakket stelde ernstig teleur. Het WFF heeft dit ook aan
het Ouderfonds laten weten.
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6. Overzicht uitgekeerde en toegezegde sponsorbedragen in 2020:
Uitgekeerde toezegging uit 2019
Organisatie

Bedrag x €1

De Openbare Bibliotheek

1.000,00

Stichting Matthäus Passion Huizen

1.000,00

Zonnebloen - Vaarvakantie

2.000,00
Totaal

4.000,00

€ 750,00 toegezegd in 2019, zijn toegevoegd aan vrije besteding 2020
Uitgekeerde / Toezegging in 2020
Organisatie

Bedrag x €1

Alpe d'Huzes - Fietstocht

250,00

Erfgooiers College – Voettocht naar Santiago

1.000,00

Vivium - Qwiek-up

1.000,00

Draaiorgelsessie Covid-19 verzorgingshuizen
Voedselbank – diverse bestemmingen

500,00
2.919,21

Dachau Comité

250,00

Stichting Viori - inrichting nieuw pand

5.000,00

Zonnebloem

395,00

Shantykoor de Zoute Zee

500,00

Vivium – Duo fiets voor Den Bolder

500,00

Junior versie Canon van Huizen

250,00

Visio – Chinese maaltijd

289,80

Taptoe Koningsdag Huizen **

500,00

SDO - Support Casper: prijs voor loterij **

130,00

Weihnachtsoratorium **

500,00

Scouting Raboes - Koelkast **

725,80

Woonproject 'Huizermaatjes' – Inrichting woning **

1.000,00
Totaal 15.709,81

** Toegezegd in 2020 maar nog niet uitgekeerd (bestemmingsgelden): € 2.855,80

Niet alle binnengekomen aanvragen zijn in het verslagjaar 2020 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.
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Meerjarige verplichtingen worden o.a. door het fonds niet aangegaan. Ook mogen
organisaties maar ééns in de twee jaar een aanvraag indienen.

7.Financiën/Balans

Rekeningnummer Stichting Westland Familie Fonds: NL74 RABO 0127 4719 52
Activa
2019
Rabobank € 5.878,90

2020
€ 10.873,73

Passiva
2019
2020
Bestemmingsgeld € 4.750,00 € 2.855,80
€
Vrije reserve
1.128,90
€ 8.017,93

Totaal

€ 10.873,73

Totaal

€ 5.878,90

Korte toelichting balans:
Donateurs:

Westland Kaas B.V. € 10.000,00
Westverbond B.V. € 10.000,00
Diverse ontvangsten
€ 2.181,70
Totaal
€ 22.181,70
Totale kosten 2020:

Bankkosten € 119,40
Diverse kosten
€ 213,46
Totaal € 332,86

Totale uitgave aan projecten in 2020: € 12.854,01
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€ 5.878,90 € 10.873,73

Toegezegde gelden 2020 met bestemming:

Organisatie / Activiteit

Bedrag x €1

Taptoe Koningsdag Huizen

500,00

SDO - Support Casper: prijs voor loterij

130,00

Weihnachtsoratorium

500,00

Scouting Raboes - Koelkast

725,80

Woonproject 'Huizermaatjes' – Inrichting woning

1.000,00
Totaal

2.855,80

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. Saskia de Ruijter (bestuurslid) heeft in iedere uitgave verslag gedaan (met foto’s) van
de activiteiten van het fonds.
Als aanvullende voorwaarden vraagt het bestuur aan de ontvangers een verslag over hoe het
geld is besteed. Impressies van projecten zullen voor zover mogelijk in het personeelsblad
‘Cheasy talk’ worden gepubliceerd.
Ook dit jaar wordt het jaarverslag van het WFF in verkorte vorm toegevoegd aan het
jaarverslag van de Westland Kaas B.V. Op deze manier is er één kort document voor alle
belanghebbenden en belangstellende beschikbaar. Wie meer informatie wil, kan het volledig
jaarverslag raadplegen op de webpagina van het fonds www.westland-kaas.nl (meer over
Westland).
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9.Wat brengt het jaar 2021
Het coronavirus zal het 2021 nog steeds in de greep houden. Het sociale en maatschappelijke

leven zal naar het zich laat aanzien pas tegen het midden van het jaar weer opgang komen.
Naast de realisatie van het Westlandpark, hoopt het WFF dat het aantal verzoeken om een
donatie weer zal toenemen. Het WFF zal er alles aan doen om de aanvragen te stimuleren
door bij medewerkers van Westland Kaas, familieleden en overige relaties de doelstellingen
van het fonds onder de aandacht te brengen.

Marjolein Schuyt
voorzitter

Jos van Marissing
secretaris

Huizen, april 2021
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