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1. VERSLAG VAN HET BESTUUR
De voorbereiding van het feest “Woerden 650 jaar stad” stond in het teken van Coronabeperkingen 
die invloed hadden op zowel de voorbereidende vergaderingen (die veelal via Teams werden  
gehouden) en op de (on)mogelijkheden om activiteiten te organiseren in het feestjaar.

De aftrap op 12 maart 2022 was echter een zonovergoten dag waarbij er geen Coronabeperkingen  
meer van kracht waren. Dit heeft zich voortgezet in de overige maanden waardoor een scala  
aan prachtige activiteiten kon plaatsvinden die in samenwerking met vele betrokken organisaties 
in Woerden zijn georganiseerd. Een feestjaar voor en door Woerdenaren!

Het bestuur dankt hierbij de leden van het Comité van Aanbeveling en de vertegenwoordigers 
van de organisaties waarmee we hebben samengewerkt, zonder wie dit feestjaar niet mogelijk 
was geweest.

In 2023 ronden we nog een aantal zaken af, waarna de stichting wordt geliquideerd met een  
sluitende exploitatie rekening.



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 2 januari 2020 benoemd voor een periode van drie jaar. Zij genieten geen 
beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij blijven in functie tot de formaliteiten rondom de 
liquidatie van de stichting in de loop van 2023 zijn afgerond.

De stichting heeft geen werknemers in dienst.



4. JAARREKENING 2022     

Staat van baten en lasten     

Baten  t/m 2022  t/m 2021
Bijdrage gemeente Woerden € 140.000  € 140.000
Bijdragen bedrijfsleven € 168.695  € 80.500
Bijdragen fondsen € 96.000  € 95.000
Overige baten € 10.856 € 3.598 
Totaal baten € 415.551 € 319.098
     
Lasten     
Activiteiten en evenementen € 338.420 € 147.241
Communicatie en zichtbaarheid in de stad € 45.553 € 11.378
Beheer en diverse € 7.817 € 1.773
Totaal lasten € 391.770 € 160.392

Resultaat periode                        € 23.781 € 158.706

Bestemming resultaat
Toevoeging aan bestemmingsfondsen € 23.781 € 158.706   

Balans

Activa     
Liquide middelen € 32.590 € 294.381
Voorraad € 0 € 2.855
Vorderingen € 0 € 2.000
Totaal activa € 32.590 € 299.236
     
Passiva     
Bestemmingsfondsen € 23.781  € 158.706
Kortlopende schulden € 8.809 € 140.530
Totaal passiva € 32.590 € 299.236

Toelichting

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de wettelijke bepalingen voor organisaties zonder winst-
streven. Aangezien de activiteiten zich toespitsen op het feestjaar in 2022 (met enige uitloop in 
2023) zijn in de staat van baten en lasten cumulatieve cijfers verwerkt, hetgeen het inzicht in de 
verantwoording duidelijker maakt.



De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

De voorraad betreft merchandise artikelen.

Het bestemmingsfonds betreft nog te besteden bedragen in 2023 in het kader van Woerden 650 
jaar stad.

Het verloop van het bestemmingsfonds in 2022 is als volgt:

Stand per 31 december 2021 € 158.706
Toevoeging resultaat 2022 € 134.925
Stand per 31 december 2022 € 23.781

De kortlopende schulden betreffen verplichtingen voortvloeiend uit schriftelijk aan organisaties  
en personen kenbaar gemaakte besluiten inzake een bijdrage aan de door hun ingediende  
initiatieven.

Nog te maken kosten inzake beheer en diverse die in 2023 in rekening worden gebracht, worden 
gedekt uit het bestemmingfonds.



5. BEGROTING
Aangezien de activiteiten van de stichting zich toespitsen op de viering van Woerden 650 jaar stads-
rechten in 2022 met financiële afronding in 2023, is de begroting daarop gericht en niet uitgesplitst 
in jaren. De begroting is in de afgelopen jaren bijgesteld op basis van de werkelijke ontwikkelingen.
Onderstaande begroting is conform het jaarverslag 2021. Voor de werkelijke situatie verwijzen wij 
naar de staat van baten en lasten t/m 2022 die is opgenomen als onderdeel van de jaarrekening 
(hoofdstuk 4).

Baten     
Bijdrage gemeente Woerden € 140.000
Bijdragen bedrijfsleven € 168.500
Bijdragen fondsen € 95.000
Overige baten € 15.000
Totaal baten € 418.500
     
Lasten     
Activiteiten en evenementen € 349.991
Communicatie en zichtbaarheid in de stad € 52.665
Beheer en diverse € 15.844
Totaal lasten € 418.500

Resultaat € 0



6. ONDERTEKENING
Het jaarverslag 2022 is opgesteld door Hans Cools, penningmeester, en is door het bestuur 
goedgekeurd en ondertekend op 31 januari 2023.

W. Stoof H. Cools B. Kleinveld
Voorzitter Penningmeester Secretaris


