Jaarverslag 2017
Bestuursamenstelling per 1 januari 2017:
Bert van der Weijden namens de Lions, voorzitter; Harrie van Donk namens diaconie Protestantse
gemeente Houten, secretaris; Niek Kuster namens RK parochie Paus Johannes XXIII,
geloofsgemeenschap Houten, penningmeester; Jeroen Baars namens International Junior Chamber
Kromme Rijn, coördinator Creativiteitsprijs; Marian van der Ven namens de RK parochie Paus
Johannes XXIII, geloofsgemeenschap Schalkwijk, coördinator subsidieverstrekking; Henk van Kooten
namens Rotary Houten, site beheerder; Han Jenster namens de Rotary Houten Castellum,
coördinator Sportprijs; Miranda van Zijl namens RK parochie Paus Johannes XXIII,
geloofsgemeenschap Houten.
Miranda van Zijl is de opvolger van Niek Kuster, die nog even als penningmeester in functie blijft
vanwege de afwikkeling van financiële zaken over het jaar 2016 en de te verwachten komst van een
nieuwe penningmeester.
De voorbereiding van de halfjaarlijkse uitdelingen wordt verzorgd door Marian van der Ven en Harrie
van Donk.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur van de OLVB is in 2017 tweemaal bijeen geweest; op 8 mei een vergadering ter
voorbereiding van de voorjaarsuitdeling op 17 juni; op 24 oktober een vergadering ter voorbereiding
van de najaarsuitdeling op 11 november.
Verder was het bestuur van de OLVB op 6 februari 2017 vertegenwoordigd bij de uitreiking van de
Prijs voor sporttalent 2016 door de voorzitter, tijdens het Houtense Sportgala. De prijs werd
toegekend aan badmintonster Deborah Jille. Zij ontving een bedrag van € 1.200, = en een replica van
de broederschapsbeker. De aanmoedigingsprijs en een bedrag van € 450, = werd gegeven aan het 10
jarige balletdanseresje Femke Feith.
In de vergadering van 8 mei wordt het volgende besproken en vastgesteld:
Voor de voorzitter Bert van der Weijden is dit zijn laatste vergadering i.v.m. zijn aftreden. Vanuit de
Lions zal hij worden opgevolgd door Bert van Griensven. Deze zal het penningmeesterschap
overnemen van Niek Kuster. Ook zal de heer Han Jenster aftreden en worden opgevolgd door de
heer Nanning van der Hoop.
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Er zal contact worden opgenomen voor een bespreking met het gemeentelijke fonds ‘’Ons Fonds’’
met als doel te bezien of samenwerking met dit fonds mogelijk is.
Voor de uitdeling van de Creativiteitsprijs zijn zes voordrachten gedaan. Hieruit heeft de jury de
producent en componist van elektronische muziek Giulio Rondon als winnaar gekozen. Hij kreeg een
bedrag van € 1.200, = en een replica van de broederschapsbeker. Hij heeft al bij verschillende online
labels zijn muziek gereleaset en met andere producers en zangers samengewerkt.
De aanmoedigingsprijs ging naar jazz-drumtalent Auke de Vries. Hij ontving een bedrag van € 450, =.
Besloten wordt om de Prijs voor Sporttalent 2017 weer uit te delen tijdens het in februari 2018 te
houden Sportgala.
Voor de voorjaarsuitdeling zijn 10 aanvragen ingediend. Hiervan worden er 8 gehonoreerd. De
Stichting Shine is gehonoreerd met een prijs in zes tranches van € 500, =, te verstrekken in drie jaar.
De tweede tranche wordt uitgekeerd.
Het totaal van de uit te keren bijdragen bedraagt € 2.420, =
In de vergadering van 23 oktober wordt het volgende besproken en vastgesteld:
In verband met de verhuizing van de secretaris is bij de Kamer van Koophandel een nieuw
vestigingsadres van de OLVB vastgelegd: Gletsjermeer 34, 3994 HM Houten.
Er wordt verslag gedaan van een overleg met Ons fonds van de gemeente Houten. Het blijkt dat de
doelstellingen en uitdelingscriteria van Ons fonds en die van de OLVB behoorlijk uit elkaar liggen. Aan
de hand van een aantal cases zal worden gekeken of wij als OLVB werkelijk een steentje kunnen
bijdragen. Deze zullen worden besproken in een volgend overleg met de gemeente.
Voor de najaarsuitdeling zijn zeven nieuwe aanvragen ingediend. Hiervan worden er vijf
gehonoreerd. Aan de Stichting Shine wordt een derde tranche van € 500, = uitgekeerd.
Het totaal aan bijdragen voor deze najaarsuitdeling bedraagt € 1.930, =
De voorjaarsuitdeling:
De winnaars van de subsidies waren:
1. Het Wereldhuis voor de aanschaf van leermiddelen op taalgebied, voor jonge statushouders
(€ 250, =)
2. Archeologische werkgroep Leen de Keijzer voor het kopen van gladiatorhelmen, fymoklei,
houten en stenen kralen en replica munten voor workshops voor de jeugd ( € 250, =)
3. Jongerenkoor Samen op Weg voor de ontwikkeling van Evensongs ( € 250, =)
4. Voetbalvereniging Delta Sports ’95 voor het jeugdvoetbaltoernooi Delta Cup 2017( € 200, =)
5. Fanfare Caecilia voor de aanschaf van een kindertrommel (€ 220, =)
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6. Rushill Changoer en Wytze Bezemer een bijdrage in het startkapitaal van een door hen op te
richten stichting Samen in Actie, met doel om hulp te bieden aan jongeren van 12 tot 30 jaar
( € 250, =)
7. TaalSpeelGroep Houten voor het kopen van bordspelen en kaartspelen voor kinderen
(€200,=)
8. Het Fablab Houten voor het kopen van Little Bits, waarmee jongeren kennis kunnen maken
met techniek ( € 300, =)
9. De stichting Shine een tweede tranche van € 500, =.
De najaarsuitdeling:
De volgende subsidies werden uitgedeeld:
1. Stichting Dorpedag uit Schalkwijk voor de aankoop van spellen voor de jeugd t.b.v. het te
houden jaarlijkse feestweekend (€ 300, =)
2. De basisschool De Fontein een bijdrage voor het inrichten van een nieuw schoolplein met
o.a. speeltoestellen (€ 500, =)
3. Bas de Jong van OVKB producties voor het rondleiden van jongeren bij het Nationaal Ballet
(€250, =)
4. Heleen Veder en haar team voor het organiseren van spooktochten voor kinderen ( € 230, =)
5. Fladderen Houten voor de aanschaf van foam shooters voor de Houtense jeugd in de laatste
week van de zomervakantie ( € 150, =)
6. Stichting Shine de derde tranche van € 500, =

Vastgesteld :

Henk van Kooten, voorzitter

Houten, 14 mei 2018

Harrie van Donk, secretaris
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