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Onderwerp 

Verdeling bijdragen 2019 Stichting Varik's Belang 

 

Beslispunten 

In te stemmen met de toekenning van de bedragen uit de nalatenschap van Dr. van Londen aan 

verenigingen en instellingen in Varik/Heesselt conform bijlage 1. 

 

Inleiding 

Vanaf de Tweede Wereldoorlog woonde in Varik/Heesselt de Nederlandse neuroloog Dr. Daan van 

Londen. Hij overleed in 1965 en hij vermaakte een groot deel van zijn vermogen aan een 

beheersstichting. Het doel was van de jaarlijkse opbrengst een deel ten goede te laten komen aan 

maatschappelijk nut, in casu verenigingen en stichtingen van Varik en Heesselt. 

Tot de herindeling van 1978 was het de gemeente Varik die de batenuit het legaat van Dr. Van Londen 

verdeelde onder de verenigingen in de beide dorpen. Met de herindeling ging die taak over op de raad 

van de gemeente Neerijnen. De toenmalige raad besloot, in overleg met de bevolking van Varik en 

Heesselt, een adviescommissie in te stellen bestaande uit een vijftal inwoners uit Varik en Heesselt 

om jaarlijks advies te geven aan de gemeenteraad. 

 

De nalatenschap van Dr. Van Londen is onder gebracht in een stichting, de Stichting Varik’s Belang, die 

het vermogen beheert. Hiervan doet zij jaarlijks verslag aan de burgemeester waarbij zij jaarlijks de 

renteopbrengst 

-deels overmaakt aan de gemeente ter verdeling (65%) 

-deels zelf een vergoeding ontvangt voor het beheer van het vermogen (20%) 

-deels terug laat vloeien in het vermogen (15%) 

Deze verdeling ligt vast in de statuten van de stichting. 

 

Jaarlijks ontvangt de gemeenteraad van verenigingen en organisaties uit Varik en Heesselt verzoeken 

voor een bijdrage. De raad laat deze door de raadsadviescommissie van de stichting Varik’s Belang 

beoordelen en voorzien van een bindend advies aan de gemeenteraad. 

 

De raadsadviescommissie Varik’s Belang is op 18 april 2019 bijeen geweest en adviseert u de  

bedragen toe te kennen zoals deze in bijlage 1 staan vermeld. In totaal betreft het een bedrag van           

€ 102.600,-. 
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Besluitgeschiedenis 

Het college heeft op 11 juni 2019 ingestemd met het voorstel. 

 

Beoogd effect 

Ondersteuning van het verenigingsleven in Varik/Heesselt 

 

Argumenten 

1.1 Door acceptatie van het testament van Dr. Van Londen heeft de gemeente zich verbonden aan het 

jaarlijks besluiten over (particuliere) bijdragen aan verenigingen en maatschappelijke organisaties 

in Varik/Heesselt. 

1.2 De bijdragen zijn voor de verenigingen/organisaties in Varik/Heesselt een welkome extra bijdrage 

voor een florerend verenigingsleven. 

1.3 Bijdragen worden beargumenteerd aangevraagd onder overlegging van financiële stukken van de 

verenigingen/organisaties. 

 

Kanttekeningen 

Voor 2019 hanteren we de lijn dat beleid van vorige jaren ongewijzigd wordt toegepast voor de 

grondgebieden van de 3 voormalige gemeenten. In hoeverre we deze werkwijze volgende jaren blijven 

hanteren binnen West Betuwe willen in de loop van 2019 bezien. 

 

Duurzaamheid 

De looptijd van het testament bedraagt 100 jaar vanaf datum start stichting Variks Belang. Dat 

betekent beëindiging in 2057. De gemeente heeft vanuit de statuten de mogelijkheid om tot verlenging 

van de looptijd van de Stichting te besluiten  

 

Financiën 

Het betreffen bijdragen vanuit een particuliere bron. Er zijn dan ook geen directe consequenties voor 

gemeentelijke financiën aan verbonden. 

 

Uitvoering 

Verenigingen en organisaties (in totaal 21) worden geïnformeerd over de besluitvorming en de 

toegezegde bedragen worden ter beschikking gesteld. 

 

Planning 

Na raadsbesluit van 24 september 2019 de betrokken verenigingen/organisaties informeren en de 

toegezegde bedragen definitief ter beschikking stellen. 

 

Evaluatie 

In de loop van 2019 bezien we of er aanleiding en mogelijkheid is om de gemeentelijke betrokkenheid 

anders in te vullen. 
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Communicatie 

De raadsadviescommissie Varik’s Belang en de verenigingen/organisaties die een aanvraag in hebben 

gediend in 2019 worden geïnformeerd over het genomen raadsbesluit. 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

De inzet van 

gemeentelijke 

capaciteit ter 

ondersteuning van 

een privaat initiatief 

kan verwachtingen 

wekken bij andere 

private initiatieven 

Beeldvorming Aanwezig Meer vraag naar 

gemeentelijke inzet 

bij gelegenheden 

waar die niet logisch 

lijkt 

In 2019 bezien welke 

gemeentelijke inzet past 

bij de uitvoering van het 

testament van Dr. Van 

Londen 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                   de burgemeester, 

 

 

Karen Coesmans  Harry Keereweer 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019,   

 

besluit: 

 
in te stemmen met de toekenning van de bedragen aan verenigingen en instellingen in Varik/Heesselt:  

  

Vereniging/instelling Toekenning 2019 Bijzonderheden 

Bejaardensociëteit Varik/Heesselt 
 

€ 1.150,00  

65+ Reiscomité 
 

€ 3.200,00  

Christelijke 
Wandelsportvereniging 
Varik/Heesselt 

€ 700,00  

Voetbalvereniging DSS ‘14 
 

€ 15.000,00 In de toekenning zit een eenmalige 
bijdrage van EUR 4.000,- voor de aanschaf 
van zonnepanelen 

Ouderraad Westerbeek van 
Eertenschool 

€ 10.000,00  

Gymnastiekvereniging SILVIA 
 

€ 3.100,00  

Peuterspeelzaal ’t Olifantje 
 

€ 7.000,00  

Tennisclub Varik/Heesselt 
 

€ 5.000,00 Graag uitleg waarom de bijdrage Varik’s 
Belang 2018 niet in de jaarrekening is 
terug te vinden 

Volleybalvereniging Waalkanters 
 

€ 2.200,00  

Gemengde zangvereniging 
Zanglust 
 

€ 2.700,00  

Vrouwen van Nu Varik-Heesselt 
 

€ 3.000,00  

R.K. H.H. Petrus en Paulus 
 

€ 7.000,00  

Protestantse Gemeenschap Varik 
(Kerkrentmeesters) 

€ 7.000,00  

Protestantse Gemeenschap 
Heesselt (Kerkrentmeesters) 

€ 7.000,00  

Stichting Oranje Vereniging Varik-
Heesselt 

€ 2.500,00 Omdat collecte niet in begroting 2019 is 
opgenomen wordt minder toegekend dan 
aangevraagd. Graag volgend jaar collecte 
wel weer in begroting opnemen. 
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Stichting Koreaanse Krijgskunsten 
Si-Jak 

€ 1.000,00  

Toneelvereniging “De Gulle Lach” 
 

€ 1.500,00  

Carnavalsvereniging Varkens- en 
Kraaienland 

€ 2.500,00 De bijdrage Varik’s Belang 2018 is onjuist 
in de jaarrekening 2018 opgenomen (moet 
EUR 1.500,- zijn ipv EUR 2.000,-) 

Stichting Corsowagen gemeente 
Neerijnen 

€ 4.000,00  

Dorpshuis 
 

€ 5.000,00 Graag volgend jaar wel een volledige 
aanvraag indienen. 

Dorpstafel 
 

€ 2.500,00 Bijdrage wordt uitgekeerd na ontvangst 
rekening 

Buurtvereniging ’t Geerke 
 

€ 4.000,00  

Reservering onderhoud graf € 5.000,00  

Present voormalig secretaris € 50,00  

Presentiegelden commissieleden € 500,00  

Totaal € 102.600,00 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 24 september 2019, nummer 09 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 
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Bijlage 1 

 

Vereniging/instelling Toekenning 2019 Bijzonderheden 

Bejaardensociëteit Varik/Heesselt 
 

€ 1.150,00  

65+ Reiscomité 
 

€ 3.200,00  

Christelijke 
Wandelsportvereniging 
Varik/Heesselt 

€ 700,00  

Voetbalvereniging DSS ‘14 
 

€ 15.000,00 In de toekenning zit een eenmalige 
bijdrage van EUR 4.000,- voor de aanschaf 
van zonnepanelen 

Ouderraad Westerbeek van 
Eertenschool 

€ 10.000,00  

Gymnastiekvereniging SILVIA 
 

€ 3.100,00  

Peuterspeelzaal ’t Olifantje 
 

€ 7.000,00  

Tennisclub Varik/Heesselt 
 

€ 5.000,00 Graag uitleg waarom de bijdrage Varik’s 
Belang 2018 niet in de jaarrekening is 
terug te vinden 

Volleybalvereniging Waalkanters 
 

€ 2.200,00  

Gemengde zangvereniging 
Zanglust 
 

€ 2.700,00  

Vrouwen van Nu Varik-Heesselt 
 

€ 3.000,00  

R.K. H.H. Petrus en Paulus 
 

€ 7.000,00  

Protestantse Gemeenschap Varik 
(Kerkrentmeesters) 

€ 7.000,00  

Protestantse Gemeenschap 
Heesselt (Kerkrentmeesters) 

€ 7.000,00  

Stichting Oranje Vereniging Varik-
Heesselt 

€ 2.500,00 Omdat collecte niet in begroting 2019 is 
opgenomen wordt minder toegekend dan 
aangevraagd. Graag volgend jaar collecte 
wel weer in begroting opnemen. 

   

Stichting Koreaanse Krijgskunsten 
Si-Jak 

€ 1.000,00  

Toneelvereniging “De Gulle Lach” 
 

€ 1.500,00  

Carnavalsvereniging Varkens- en 
Kraaienland 

€ 2.500,00 De bijdrage Varik’s Belang 2018 is onjuist 
in de jaarrekening 2018 opgenomen (moet 
EUR 1.500,- zijn ipv EUR 2.000,-) 

Stichting Corsowagen gemeente 
Neerijnen 

€ 4.000,00  
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Dorpshuis 
 

€ 5.000,00 Graag volgend jaar wel een volledige 
aanvraag indienen. 

Dorpstafel 
 

€ 2.500,00 Bijdrage wordt uitgekeerd na ontvangst 
rekening 

Buurtvereniging ’t Geerke 
 

€ 4.000,00  

Reservering onderhoud graf € 5.000,00  

Present voormalig secretaris € 50,00  

Presentiegelden commissieleden € 500,00  

Totaal € 102.600,00 

 
 


