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1. VERSLAG VAN HET BESTUUR
In 2022 is het zover. Dan zijn wij 650 jaar stad. Dat gaan Wij Woerdenaren uitbundig vieren. 
Woerden wordt een feeststad. Wij Woerdenaren zijn én Eigen én Wijs. Woerdenaren zijn onder-
nemend en doen. Vaak ook op hun eigen wijze. En natuurlijk zijn Woerdenaren Wijs met Woerden.

Op zaterdag 12 maart 2022 trappen we het feestjaar af. Dit is de dag waarop we 650 jaar geleden 
onze stadsrechten kregen. Na het openingsfeest volgt een onvergetelijk jaar. In het nu vieren we 
onze historie met een blijvende herinnering voor de toekomst.

Een inclusief feestjaar voor en door Woerden. Een jaar waarin we aansluiten bij bestaande  
initiatieven en er ook nieuwe initiatieven georganiseerd worden. We verbinden de bestaande en 
nieuwe initiatieven. 

We nodigen bestaande organisaties uit om mee te denken over de extra impulsen voor hun  
initiatieven vanuit Woerden 650. En we nodigen Woerdenaren ook uit nieuwe initiatieven aan 
te dragen en mee te denken en te doen binnen de verschillende werkgroepen. Een feest voor  
iedereen, houdt ook een diversiteit aan activiteiten in gedurende het hele jaar.

Een Comité van Aanbeveling bestaande uit betrokken Woerdenaren stimuleert de initiatieven, 
coördineert en verbindt de vele activiteiten om dit een gedenkwaardig jaar voor Woerden en de 
Woerdenaren te maken. 

Op 20 januari 2020 vond de aftrap plaats met een grote bijeenkomst in het stadhuis met  
vertegenwoordigers uit alle lagen van de Woerdense samenleving. Daarin presenteerden de  
leden van het Comité van Aanbeveling hun plannen voor hun aandachtsgebieden. Deze betreffen  
Cultuur en erfgoed, Welzijn sociaal en maatschappelijk, Sport, Educatie, Evenementen,  
Communicatie en Sponsoring.

Kort na deze bijeenkomst manifesteerde Corona zich ook in Nederland met gevolgen voor de 
voorbereidingen van de activiteiten, de vergaderingen van het Comité van Aanbeveling en de 
daaraan voorafgaande vergaderingen van het bestuur, die veelal via Teams plaatsvonden.

Desalniettemin is met enthousiasme gewerkt en hebben de werkgroepen hun plannen vorm- 
gegeven.

Wij vertrouwen erop dat wij in 2021 naar een “normale” samenleving zullen komen en de 
voorbereidingen voor het feestjaar, dat start op 12 maart 2022, kunnen afronden.



2. ORGANISATIE
Stichting Woerden 650 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58076794.
De stichting heeft vanaf 1 januari 2020 de ANBI status.

Postadres: Knotwilgenlaan 7, 3471 JA  Kamerik
E-mail: info@woerden650.nl
Bankrekening: NL82RABO 0350 2807 11
RSIN nummer: 852863147

3. BESTUUR
Het bestuur bestaat uit Will Stoof (voorzitter), Bas Kleinveld (secretaris) en Hans Cools (penning-
meester). Zij zijn op 22 januari 2020 benoemd voor een periode van drie jaar. Zij genieten geen 
beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

De stichting heeft geen werknemers in dienst.



4. JAARREKENING 2020     

Staat van baten en lasten     

Baten          2020                2019
Inkomsten uit fondsen €    20.000    €        0
Inkomsten uit subsidies €    17.500   €        0 
Totaal baten €    37.500   €        0
     
Lasten     
Activiteiten €      6.250    €         0 
Kosten beheer en administratie €         863    €         0
Totaal lasten €      7.113    €         0

Resultaat boekjaar                        €    30.387   €         0

Bestemming resultaat
Toevoeging aan bestemmingsfondsen   €    30.387  
     

Balans

Activa     
Liquide middelen €   30.387   €          0
Totaal activa                                                         €   30.387   €          0
     
Passiva     
Bestemmingsfondsen €   30.387    €          0
Totaal passiva €   30.387   €          0

Toelichting
De stichting is opgericht op 4 juni 2013. Op 22 januari 2020 zijn de statuten gewijzigd en zijn de 
activiteiten van de stichting opgestart. Dientengevolge zijn de vergelijkende cijfers over 2019 nihil.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

De bestemmingsfondsen betreffen de nog te besteden bijdragen van externe fondsen (€ 20.000) 
voor activiteiten in de categorie cultuur en ouderen en de van de Gemeente Woerden resterende 
subsidie € 10.387) voor de aanloopkosten van Woerden 650 jaar stad (om inkomsten uit fondsen 
en sponsoring te kunnen verkrijgen en om de inwoners enthousiast te maken voor het feestjaar). 
De besteding van deze subsidie heeft door de Corona situatie vertraging opgelopen.



5. BEGROTING
Aangezien de activiteiten van de stichting zich toespitsen op de viering van Woerden 650 jaar  
stadsrechten in 2022 is de begroting daarop gericht en niet uitgesplitst in jaren.

Gestreefd wordt naar bijdragen van de gemeente Woerden, fondsen, het bedrijfsleven en  
merchandising (artikelen met het gedeponeerde logo en beeldmerk van Woerden 650) voor een 
totaal bedrag van ca. € 500.000.

Hiervan wordt het merendeel ter beschikking gesteld voor de activiteiten en evenementen die de 
leden van het Comité van Aanbeveling coördineren.

Daarnaast wordt een begin- en eindfeest georganiseerd. De omvang hiervan wordt afgestemd op 
de totale baten.

De beheerkosten van de stichting worden beperkt tot ca. 4% van de baten.

In de loop van 2021 zal meer zicht ontstaan op de bijdragen die daadwerkelijk zullen binnenkomen 
en zal de begroting verder worden gedetailleerd.


