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Algemeen 

De Stichting Baalbergen Fonds (SBF) is opgericht op 21 maart 2005 met als vestigingsplaats 

Noordwijk. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit Willem Baalbergen, voorzitter (vervanger Martha 

Baalbergen), Koene Vegter, secretaris en Berthelle Passchier, penningmeester. 

De stichting geldt voor de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

In het verslagjaar is voldaan aan de criteria die hiervoor gelden vanaf 1 januari 2014. 

Website www.baalbergenfonds.nl en e-mailadres info@baalbergenfonds.nl. 

 

Doelstelling 

De stichting heeft als doelstelling het ondersteunen van activiteiten op cultureel, kerkelijk, 

natuur- en historisch gebied binnen de gemeente Noordwijk. 

 

Beleid 

De stichting tracht haar doel  te verwezenlijken met behulp van de rente van het eigen 

vermogen en eventueel andere inkomsten. Hiertoe is vanaf de start jaarlijks een bedrag van 

ca. € 20.000 à € 30.000 beschikbaar geweest voor subsidieaanvragen, mede afhankelijk van 

de variërende inkomsten in de afgelopen jaren.  

In het verslagjaar is sprake van een zekere daling van het eigen vermogen.  

Het subsidieplafond voor 2018 is – evenals het afgelopen jaar - vastgesteld op € 30.000 

(inclusief de algemene kosten). 

 

Activiteiten 

De stichting heeft in 2018 diverse projecten van in totaal 25 verschillende stichtingen, 

verenigingen en organisaties of personen in Noordwijk financieel ondersteund voor 

bedragen variërend van € 250 tot € 4.000 bij een gemiddelde van ca € 1.100 en een 

totaalbedrag van € 27.750. Zie hiervoor het overzicht Gesubsidieerde Projecten 2018. 

Deze situatie is redelijk vergelijkbaar met 2017, waarbij opnieuw een toenemende spreiding 

in de diverse aanvragen is te constateren. 

De projecten zijn vooral cultureel van aard op het gebied van muziek en theater met 

daarnaast enkele projecten op het gebied van natuur, historie, onderwijs/educatie en religie. 

 

Ontwikkelingen 

Organisaties, verenigingen en stichtingen dan wel personen doen in toenemende en 

gevarieerde mate een beroep op de Stichting Baalbergen Fonds.  

Het in totaal toegekende subsidiebedrag is dit jaar redelijk constant gebleven.  

Het subsidieplafond voor 2019 is voorlopig gemaximeerd op een bedrag van € 30.000  

(inclusief algemene kosten) en kan zo nodig worden bijgesteld afhankelijk van de financiële 

ontwikkelingen in dat jaar. 

  

Koene Vegter  

secretaris Stichting Baalbergen Fonds 

Noordwijk, februari 2019 


