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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). 
De stichting voldoet aan de criteria die hiervoor gelden vanaf 1 januari 2014. 
Er wordt gewerkt met een geactualiseerd Beleidsplan 2019-2023. 
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, inclusief Noordwijkerhout en 
De Zilk. 
 
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.  
De voorziene daling van het eigen vermogen in 2020 is in de loop van het jaar weer geheel 
teniet gedaan met uiteindelijk een duidelijk positief resultaat.  
In verband met de financiële onzekerheid is het subsidieplafond dit jaar bijgesteld van  
€ 30.000 naar € 25.000 (inclusief de algemene kosten). 
 
Activiteiten 
De stichting heeft in 2020 in totaal 21 projecten van 19 verschillende stichtingen, 
verenigingen en organisaties of personen in Noordwijk financieel ondersteund.  
De bedragen varieerden van € 500 tot € 3.000 bij een gemiddelde van ca € 1.150 met een 
totaalbedrag van € 24.000. Zie hiervoor het overzicht Gesubsidieerde Projecten 2020. 
De  gesubsidieerde projecten kennen een behoorlijke diversiteit en zijn vooral cultureel van 
aard op het gebied van muziek en theater met daarnaast enkele projecten op het gebied van 
natuur, historie, onderwijs/educatie, zorgverlening en religie. 
Vanwege de Covid-situatie vertoonde het afgelopen jaar een sterk wisselend beeld.  
De meeste projecten konden gelukkig doorgang vinden, zij het soms later of in aangepaste 
vorm. Voorbeelden hiervan zijn de voorstellingen van KunstKlank, Opera aan Zee, ZEEP en 
het Schilderfestival, de uitgave van de Kerndotter WOII en een Kinderboekenweekproject. 
Een vijftal projecten is doorgeschoven naar 2021: het Kleynkoor jongerenproject, de 
Filmdocumentaire WOII, het Bevrijdingsfestival, de Hoogvliegersdag en de Klein Diepold 
tentoonstelling. Een viertal projecten is in elk geval voorlopig geannuleerd, zoals een 
Kunstroute, een musical, een theaterproject en het optreden van Carols for friends.  
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Ontwikkelingen 
Organisaties, verenigingen en stichtingen dan wel personen doen nog steeds en in 
gevarieerde mate een beroep op de Stichting Baalbergen Fonds.  
Het in totaal toegekende subsidiebedrag is dit jaar enigszins naar beneden bijgesteld op een 
bedrag van € 25.000 en voorlopig wordt dit bedrag ook als maximum voor 2021 gehanteerd.  
Afhankelijk van de financiële ontwikkelingen in dat jaar is bijstelling uiteraard mogelijk 
Het bestuur spreekt in elk geval de hoop uit dat 2021 wat betreft het realiseren van 
projecten geleidelijk aan weer op de oude voet terug zal kunnen komen. 
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