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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Vereniging Westenschouwens Welvaren. Deze Vereniging is
opgericht op 15 december 2008 en gezeteld te Westenschouwen gemeente Schouwen-Duiveland.
Conform de statuten dient er een beleidsplan te worden opgesteld en periodiek te worden
geactualiseerd. Dit beleidsplan is tevens noodzakelijk voor het behouden van de status van
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het plan geeft inzicht in:
1.
2.
3.
4.

de doelstelling van de Vereniging.
de werkzaamheden van de Vereniging.
de nu bereikte resultaten van de Vereniging.
de manier waarop de Vereniging geld werft.
5. het beheer en besteding van het vermogen van de Vereniging.
6. het (functioneren van) bestuur.
7. (beknopt) financieel verslag 2021
In 2022 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.

1. De doelstelling van de Vereniging
De Vereniging heeft tot doel het bevorderen van de gemeenschapszin en een goed leefklimaat.
Onder meer ten aanzien van ruimte en milieu in het dorp Westenschouwen te bevorderen in de
meest brede zin van het woord. Einddoel is te bereiken dat Westenschouwen zich met behoud van
zijn eenvoudige landelijke en kleinschalige karakter en versterking daarvan, op evenwichtige wijze
ontwikkelt tot een stijlvolle, door rust en natuurschoon gekenmerkte plaats om te wonen, te
werken en te recreëren.
2. De werkzaamheden van de Vereniging.

De Vereniging wil haar doelstelling onder meer te bereiken door, bij voorkeur in goed overleg en
samenwerking met de betrokken overheidsdiensten en zusterorganisaties, te analyseren en helder
te beschrijven hoe Westenschouwen, zowel in grote lijnen als op details, er idealiter uitziet en op
basis daarvan concrete doelen of acties te formuleren en de uitvoering daarvan via de daartoe
geëigende kanalen te realiseren. Zo wenst de Vereniging in goed overleg met de gemeente enkele
concrete verbeteringen binnen Westenschouwen te bereiken. De Vereniging vraagt de gemeente
Schouwen-Duiveland thans bijzondere aandacht aan Westenschouwen te schenken en hierna te
noemen zichtbare verbeteringen aan te brengen.
De (actuele) aandachtspunten in willekeurige volgorde:
Parkeerbeleid.
Betaald parkeren alleen op de parkeerterreinen niet op de wegen in Westenschouwen
Groenvoorziening Kraaijensteinweg.
De oversteekplaats van de Kraaijensteinweg ter hoogte van De Kure is bij oversteken van noord
naar zuid gevaarlijk onoverzichtelijk. De hoge windsingel in de bocht ontneemt de voetganger die
wil oversteken het zicht op aanstormend verkeer en daarom dient deze windsingel aldaar over een
lengte van een groot aantal meters tot eveneens ca. 80 cm hoogte te worden verlaagd. Dan wel
andere maatregelen te worden genomen die het oversteken veilig maken. Her en der dient het
hoge groen bij de lantaarns te worden getopt, zodat de straatverlichting zijn effect kan terugkrijgen.
De Rotonde (bij de trap naar het strand) Kraaijensteinweg-Steenweg
Vooral voor fietsers komende van de Steenweg richting Kraaijensteinweg is het volstrekt
onduidelijk dat men dient over te steken om op het fietspad langs de Kraaijensteinweg te komen.
Regelmatig slaan fietsers eerst rechts af de Kraaijensteinweg op. Voor voetgangers die van het
strand afkomen en die langs de Kraaijensteinweg richting Burgh willen lopen is er een zelfde
probleem: velen steken dus niet over en gaan over het fietspad lopen.
Openbaar Groen: aanpassing beleid/protocol/uitvoering
Het is wenselijk dat het snoei- en maaibeleid/protocol binnen de bebouwde kom van
Westenschouwen, zeker tijdens het hoogseizoen, wordt gericht op een voortdurend verzorgd
landelijk beeld van Westenschouwen. Ook bij het schonen van de sloten (overleg nodig met het
waterschap) dient binnen de bebouwde kom zorgvuldig te worden opgeruimd.
Versobering van de (verkeers- en andere ) bebording.
Westenschouwen wordt ontsierd door een overdosis verkeersborden, die bovendien niet steeds
begrijpelijk zijn. Het is wenselijk deze terug te brengen tot wat strikt noodzakelijk is.
30 km/uur-gebied en het wegvak Kraaijensteinweg (van Hogeweg tot Rotonde)
Regelmatig hebben wij contact gehad met de gemeente over de inrichting van de openbare ruimte.
Zo zijn we in gesprek over een 30 km/uur zone inclusief de Kraaijensteinweg (van Hogeweg tot aan
de rotonde bij de trap). De te hoge snelheden en de onoverzichtelijke oversteken en invoegingen
(bijvoorbeeld bij oversteek vanuit en naar De Kure en de Hoge Hilleweg) kunnen dan met fysieke
maatregelen en bebording worden opgelost. Inmiddels is een deel van het wegvak omgevormd tot
30 km/uur gebied.

3. De tot nu bereikte resultaten van de Vereniging.

·
·
·
·
·
·

·

Jaarlijkse Lentemarkt en jaarlijks een concert in het bos
Diverse wandel, fietstochten, lezingen
Plaatsen van rustbanken in en buiten de kern van Westenschouwen
Plaatsen van kunstwerk in de vorm van Zeemeermin op de rotonde
Jaarlijkse actie om het zwerfvuil op te ruimen
De werkgroep Westenschouwens Welzijn is een werkgroep van de vereniging die extra
aandacht gaat besteden aan de oudere en hulpbehoevende inwoners van
Westenschouwen.
Maandelijkse bijeenkomst in een etablissement in Westenschouwen om de sociale
samenhang te versterken. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd zoals “Eten wat
de pot schaft.

4. De manier waarop de Vereniging geld werft.
De Vereniging heeft leden en werft donateurs , de leden betalen een contributie per jaar
15,00) en donateurs geven een vrijwillige gift. De vereniging heeft een A.N.B.I status
waardoor personen, stichtingen en verenigingen een aftrekbare schenking kunnen doen.

(€

5. Het beheer en de besteding van het vermogen.
De ontvangen gelden worden in het geheel aangewend ten behoeve van de uitvoering van
onze doelstelling. Daar er geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten,
zodat de ontvangen gelden geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed. Jaarlijks
worden de jaarstukken, bestaande uit de balans en een staat van baten en lasten over het
betreffende boekjaar openbaar gemaakt. Een kascontrolecommissie, te benoemen uit de
leden, adviseert - na beoordeling en controle der stukken – het bestuur deze goed te keuren
en de penningmeester te dechargeren.
6. Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vier bestuursleden.
Het bestuur vergadert gewoonlijk een maal per maand, indien het nodig is vaker. Via de mail
houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. Er wordt regelmatig
overlegd met de gemeente, de dorpsraad en andere instellingen, die ons in belangrijke mate
ondersteunen. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna zij
herkiesbaar zijn.
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit :
 Uitvoering van activiteiten ondersteunend aan de doelstelling
 Regelmatig overleg Ledenwerving
 Geldwerving via donateurs en A.N.B.I giften
 Het doorgeven van de ontwikkelingen in Westenschouwen door middel van Nieuwsbrieven
aan de leden en belangstellenden.
 Het promoten van de doelstellingen van de Vereniging in zo breed mogelijke kring.
Het Bestuur bestaat in 2018 uit de volgende leden:
Hans van Hoek (voorzitter)
Karla Hendriks-Klep (secretaris)
Jan van der Gijp Barendregt (penningmeester)
Han de Gier (vicevoorzitter)
Els Opschoor (bestuurslid)
Rob Lodewijckx (bestuurslid)

7. Balans 2021
Rubriek

Activa

bedrijfsmiddelen

€ 94,00

Polo’s hesjes vlaggen, glazen

€ 732,25

Betaalrekening Rabobank

€ 810,03

Spaarrekening Rabobank

€10.952,23

passiva

Vooruit betaalde contributies

€ 75,00

Aktie AED

€ 949,87

Algemene reserve

€ 11.563,64

€12.588,51

€ 12.588,51

8. Winst- en verliesrekening plus toelichting
Code Omschrijving
Verlies
1310 Oninbare Vorderingen
45,00
4335 Afschrijving bedrijfsmiddelen
97,00
4525 Kosten bestuursvergaderingen
101,58
4530 Kosten ledenactiviteiten
562,00
4540 Relatiegeschenken/afscheidscadeaus 102,97
4550 Bankkosten en rente
132,33
4700 Kantoorbenodigdheden
79,25
4770 Kosten boekhoudpakket
en ledenadministratie
261,36
4780 Kosten website
853,05
7990 Contributies Leden doorlopend
7998 Subsidie Gemeente Schouwen-Duiveland
8005 Giften Leden
8006 Commissie Welzijn
12,00
8035 Boekje Geschiedenissen Westenschouwen
8054 Weitje/Dorpsplein
Saldo winst
2.646,36
4.892,90

Winst

3.885,00
537,91
53,00
30,00
386,99
4.892,9

Onze Vereniging bestond op 15 december 2021 inmiddels 13 jaar. Vanwege corona waren er in het
afgelopen boekjaar slechts een beperkt aantal activiteiten mogelijk.
Aan het einde van 2021 hadden we 259 betalende leden, € 3.885,-. Aan giften ontvingen we € 53,- en
we verkochten nog 2 boekjes “Geschiedenissen van Westenschouwen”, € 30,-. Van de Gemeente
Schouwen- Duiveland kregen we weer subsidie van € 537,91.
Aan de uitgavenkant het volgende: we schreven weer € 97,- af op onze geluidsinstallatie; we
betaalden € 101,58 aan een Zoom abonnement voor de bestuursvergaderingen.

Aan ledenactiviteiten besteedden we € 562,- waarvan € 135,- aan soep tijdens de afhaalmaaltijden bij
Zeelust, “eten wat de pot schaft”.
Op 26 juni trakteerden we op een nagerecht na het etentje van de pot schaft, € 59,20.
Op 11 september maakten we een leuke fietstocht naar de Pannekoekenmolen in Elkerzee, alwaar we
een consumptie aanboden, € 37,25.
Op 24 september trakteerde de Commissie Welzijn op een consumptie tijdens de
vrijdagmiddagbijeenkomst, € 12,-.
Op 9 oktober prikten we zwerfvuil met een consumptie na € 121,05.
Tijdens de lezing door de Brandweer op 29 oktober gaven we € 94,90 uit aan consumpties voor de
leden en de sprekers.
Als laatste activiteit organiseerden we een winterwandeling door de Boswachterij, waarna we
trakteerden op Gluhwijn met bitterballen bij Duinzigt, € 102,10.
We brachten bij een 2 tal zieke leden een bloemetje, eveneens bij Martijn voor de opening van de
Supermarkt en kochten 3 wijnpakketjes voor de sprekers van de brandweerlezing en de gids van de
winterwandeling, totaal € 102,97 relatiegeschenken.
Het boekhoudpakket en de ledenadministratie kostten € 261,36. Onze website is volledig vernieuwd
en aangepast, kosten € 853,05. De bankkosten bedroegen € 132,33 en aan kantoorbenodigdheden
gaven we € 79,25 uit.
Samenvattend sluiten we het boekjaar 2021 af met een positief saldo van € 2.646,36 waarvan nog €
500,- moet worden terugbetaald aan de Rabobank inzake niet gebruikte subsidie voor het weitje,
derhalve € 2.146,36. Als de leden akkoord gaan, zal dit bedrag worden toegevoegd aan de Algemene
Reserve, die dan € 11.063,64 zal bedragen.
Vertrouwende u hiermede voldoende inzicht te hebben gegeven in de financiële positie van de
Vereniging Westenschouwens Welvaren van het boekjaar 2021.
De Penningmeester,
Jan G. van der Gijp Barendregt

