
 
  

  

 

 

  JAARVERSLAG  WILLEM WILLINK STICHTING 2019 

 

 
 

  Oorsprong 

 

 

  De Willem Willink Stichting waarin het  Langeler-Heemaffonds is opgegaan, heeft 

  tot doel de bevordering van het algemeen sociaal-cultureel werk in Twente. 

 

In 1920 werd door Willem Willink, oud-directeur van Heemaf een stichting in het    

leven geroepen met als doel de welzijn van de beambten van Heemaf. In 1957   

werd door de heer Langeler, hoofd vertegenwoordiger van Heemaf in Zuid-Afrika   

een fonds opgericht om studerende kinderen van Heemaf medewerkers in de  

vorm van een renteloze lening financieel te ondersteunen. Beide heren zorgden   

voor een eerste financiering van stichting en fonds. Gedurende een aantal jaren  

werd door medewerkers vooral van het Langelerfonds gebruikt gemaakt. Maar   

door de veranderingen en studietoelage mogelijkheden in de jaren 70 en 80  

verdween de belangstelling voor het fonds. 

 

Om toch de gelden een goede bestemming te geven werd eind jaren 90   

Hecosub opgericht. (Heemaf commissie subsidies) Aanvragen hiervoor konden  

ingediend worden door organisaties welke een relatie hadden met de  

Hengelose Holec collectiviteit.  

 

Om diverse redenen werd besloten het Langelerfonds op te laten gaan in de    

Willem Willink stichting en alleen die naam nog te voeren. Ook de verplichting   

dat bestuursleden een relatie met Holec moeten hebben gehad werd verlaten.   

Het bestuur zorgt zelf voor nieuwe bestuursleden als dat nodig mocht zijn. 

 

Over de omvang van de bezittingen van de stichting  worden geen  

mededelingen gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
e-mail 

 
secretaris@willemwillinkstichting.nl 

Website www.willemwillinkstichting.nl 



 
              

BESTUURSVERSLAG  

   
1. Algemene zaken 

 

Voorwoord  

In   2019   heeft   de Willem  Willink Stichting aan diverse maatschappelijke 

initiatieven, projecten en evenementen in Twente een financiële bijdrage  

mogen   leveren.  

Er is voor 2019 geen budget opgesteld. Jaarlijks is het te verwachten netto 

rendement op het vermogen beschikbaar voor uitkeringen. 

Het  blijft een uitdaging om voldoende aanvragen, passend  bij de doelstelling 

van de Stichting te ontvangen.  

Voor de komende jaren blijft het daarom een belangrijk speerpunt om de 

naamsbekendheid van ons fonds te vergroten. 

  

Doelstelling:  

De Willem Willink Stichting heeft tot doel de bevordering van het algemeen 

sociaal-cultureel werk, middels het toekennen van subsidies. De stichting richt 

zich op initiatieven in Twente. De kernwoorden: educatie, techniek, 

geschiedenis, jeugd en cultuur zijn belangrijke aspecten voor toekenning van 

een financiële bijdrage. 

  

Wij willen selectief en op basis van eigen criteria* een bijdrage leveren aan de 

continuïteit van activiteiten in Twente. Hiertoe zoeken wij ook de 

samenwerking op met andere fondsen en organisaties.   

  

o De Willem Willink Stichting is zowel levensbeschouwelijk als politiek 

ongebonden. 

o Als fonds ondersteunen wij graag  financieel projecten maar  zorgen zelf 

niet voor de uitvoering.  

o Nieuwe projecten en initiatieven hebben meer kans ondersteuning  dan al 

gevestigde projecten. Het fonds wil graag een ‘aanjagers ’rol vervullen. 

 

Wij zien het als een opdracht om het vermogen van onze fonds op een goede 

wijze te beheren, door risico’s van onze beleggingen te monitoren en te 

waken voor het interen op ons eigen vermogen.  

  

Werkgebied  

De Willem Willink stichting heeft statutair vastgelegd Hengelo (o)  en directe 

omgeving. In de praktijk worden aanvragen uit heel Twente in behandeling 

genomen. 

 

    

 



 

2. Organisatie van de Stichting 

 

 Het bestuur van de Willem Willink stichting bestaat uit de volgende leden: 

 

 Liesbeth Hassink - voorzitter 

 Peter Westerveld - secretaris 

 Robert Denekamp - penningmeester 

 Dick Steinmeijer- algemeen bestuurslid 

 Jan van Alsté – algemeen bestuurslid 

 

 Vergaderingen 

 

Het bestuur van de Willem Willink Stichting behandelt in haar 

bestuursvergaderingen de subsidieaanvragen, komende van diverse 

instellingen, verenigingen, etc. Een besluit tot honorering of afwijzing van 

een aanvraag wordt met meerderheid van stemmen  vastgesteld, evenals 

het toegekende bedrag. 

De bestuursvergaderingen vinden ca. 6 maal per jaar plaats en worden ruim 

van tevoren vastgesteld en gepubliceerd op de website 

 

 Vergoeding bestuur  

De leden van het bestuur ontvangen ieder een onkostenvergoeding op 

jaarbasis.  

  

 Organisatie en beheer  

De administratieve en bestuurlijke procedures zijn zoveel mogelijk 

gestandaardiseerd en geautomatiseerd waarbij de werksystemen via de cloud 

bereikbaar zijn. Hierdoor is een effectieve en efficiënte werkwijze mogelijk.   

 

De procedures zijn ingericht volgens de eisen van Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Op de website van de  Willem Willink stichting wordt  

het  privacy beleid gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Omgang met het vermogen  

 

Het vermogen van de Willem Willink stichting bestaat uit aandelen, obligaties 

en liquide middelen.  

 

Ontwikkelingen in 2019  

 

In 2019 is de Willem Willink stichting van vermogensadviseur veranderd. De 

aandelenportefeuille die voorheen bij Van Lanschot bankiers  was 

ondergebracht is gedurende het jaar ondergebracht bij de Rabobank. 

 

4. Werkwijze  

 

Aanvraagformulieren kunnen worden gedownload  op de website van de      

Willem  Willink Stichting:  willemwillinkstichting.nl. Op de website staan ook de 

instructies en de voorwaarden. 

 

De secretaris ontvangt de aanvragen en plaatst deze vervolgens in de Cloud. 

De bestuursleden kunnen deze  inzien en beoordelen. Om tot een goed en        

weloverwogen besluit te komen van de aanvragen maken wij gebruik van het      

BOB-  model.  Aanvragen die twee weken voor de vastgestelde datum van 

    de  bestuursvergadering  zijn ingediend, worden in behandeling genomen. 

    Uiterlijk 2 weken na de bestuursvergadering krijgen de aanvragers bericht over  

    het  genomen besluit. 

  

    Uitnodiging en de agenda voor de eerst volgende bestuursvergadering worden  

    in  de Cloud geplaatst en per mail naar de bestuursleden verstuurd.             

    De notulen van de bestuursvergadering  worden door de secretaris in de  

    Cloud  opgeslagen. 
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  5. Aanvragen en honorering 

 

In 2019 zijn 26 aanvragen beoordeeld. Hiervan zijn er 8 geheel of gedeeltelijk 

toegewezen en 18 afgewezen 

 

 

 

aanvragen toegekend afgewezen 

Bam Festival.  X 

V.V.ASV’57.  x 

Cultuurpodium Houtmaat.  x 

Multi Touch.  x 

Spookhuis Hertme.  x 

Stichting Hanna van Hendrik.  x 

Stichting Vier het Leven.  x 

Stichting Nooit weer.  x 

Restauratie secco’s.  x 

Techniek in de Biep. x  

Bewoners overleg de Nijverheid. x  

Oald Hengel. x  

Kultur Hus: huiskamerfestival. x  

Kultur Hus: blik op vrijheid.  x 

Kerst met Cunmar  x 

Stichting OOKEEI. x  

Visite Clowns.  x 

Terugblik naar de Toekomst  x 

De Omzieners. x  

SMT Liberation.  x 

Hoe mooi is Twente wel niet  x 

Weekendschool Toppers op 

Zondag. 

x  

Stedelijk Orkest Borne.  x 

Stichting  AUNI.         x  

Twents Theater.  x 

Oorlogstijd en Bevrijding Borne.  x 

  

 

  

   

  

 

  

  

  

  

  



  

       

  

    

6.  Toekomst van de Willem Willink Stichting  

  

De Willem Willink Stichting heeft een gezonde basis. Er is een voltallig bestuur en 

het (belegde) vermogen geeft voldoende financiële armslag om in de 

komende jaren maatschappelijk initiatieven te honoreren.  

Het vinden van voldoende aanvragen passend bij onze doelstelling blijft een 

uitdaging daarom zal ook proactief gezocht worden naar passende projecten. 

Een van de manieren om dat te doen is zelf een onderzoek te laten uitvoeren 

naar de behoeften in de regio Twente.   

  

 

Naamsbekendheid 

  

Om meer gestalte te geven aan de identiteit van de Willem Willink Stichting 

willen wij werken aan onze naamsbekendheid. Dat wij trots zijn een bijdrage te 

mogen en kunnen leveren aan de  samenleving mag voor zichzelf spreken.  

Om onze naamsbekendheid te vergroten zullen wij enkele malen per jaar een 

persbericht opstellen waarin wij de projecten onder de aandacht brengen die 

mede door een bijdrage vanuit ons fonds  tot stand zijn gekomen. Niet alleen 

hopen wij hiermee dat de projecten in de schijnwerpers komen te staan maar 

ook anderen de weg naar ons fonds vinden.  

     

     Samenwerking andere fondsen 

    In navolging van de afspraken gemaakt tijdens de bijeenkomst van Twentse 

    Fondsen in het najaar van 2019 willen wij graag meer samenwerken met  

    andere  fondsen. Hierbij kan men bv denken aan afstemming van aanvragen  

    met als doel  meer initiatieven te laten slagen. 

  

 

 

 

 

 

 
  

      

 

 

               

  

 

 


