DE STICHTING JAC. BEZEMER
De Stichting Jac. Bezemer heeft in het laatste
half jaar tweemaal positief gereageerd op verzoeken vanuit de wijk, eenmaal het wijkteam en
eenmaal bewoners, om een financiële ondersteuning te verlenen. Het wijkteam vroeg een
bijdrage voor de jeu de boules baan en omwonenden van het park verzochten om een subsidie voor het herstel en plaatsen van de Zonnewijzer. We zijn daar heel blij mee en willen de
wijk graag wat meer vertellen over de achtergrond van deze stichting.
Ik ken Cees Docter vrij goed en die is penningmeester. Hem heb ik gevraagd iets meer over
de stichting te vertellen.

Jac. Bezemer

Ko Bezemer bezat in de tweede helft van de
vorige eeuw een assurantie- en administratiekantoor op de Karnemelksloot hoek IJssellaan.
Ko als naam was blijkbaar niet deftig genoeg
want voor de stichting is zijn doopnaam Jacobus
gebruikt. Hij had veel klanten onder de Goudse
middenstand en was in Gouda heel actief. Bijvoorbeeld bij de voetbalclub Olympia waar hij
erelid is geworden. De familie was klein, hij had
geen kinderen en ook geen broers of zussen.
Bovendien leefde hij zuinig, dat kwam in die tijd
nog voor. Het bedrijf floreerde en toen hij enige
jaren geleden overleed liet hij een welgevulde
spaarpot na. Zijn testament gaf aan dat hij dit
geld beschikbaar wilde stellen aan Gouda, waarbij het zou moeten gaan om activiteiten in de
sport en op het terrein van cultuur, recreatie en
welzijn. Beide voor ongeveer de helft van het
jaarlijks te besteden bedrag.

Door Ton Kooijman
dien bezit de Stichting tot op vandaag een aantal garages waarvan de huur de stichting ingaat.
Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan de
beleggingen, die vooral obligaties betreffen. De
jaarlijkse subsidies komen uit de opbrengst van
het belegde vermogen, zodat het vermogen zelf
in stand blijft. Dat garandeert een langjarig bestaan van de stichting.
Eind 2008 vroeg de notaris die het testament
uitvoerde aan Cees Docter of hij in de Stichting
wilde komen en sindsdien is hij de penningmeester. De stichting heeft een geheime commissie benoemd die aanvragen beoordeelt. Dit
om te voorkomen dat mensen persoonlijk worden aangesproken wanneer een aanvraag er
niet doorkomt. Over besluiten kan ook niet gecorrespondeerd worden.
In het hedendaagse Gouda komt u bijdragen
van de Stichting overal tegen en zolang een
aanvraag in één van de twee aandachtsgebieden
valt zijn er nauwelijks beperkingen. Eén belangrijke beperking is dat een aanvrager ten hoogste
eens in de drie jaar aan de beurt komt. Er is pas
een gids verschenen met een stadsrondleiding,
voor weinig geld bij de boekhandel te koop. Gesubsidieerd. Er is net een nieuw deel uit van de
prachtig uitgegeven boeken die de straatnamen
per wijk beschrijven. Toevallig zit het Nieuwe
Park daar nu in. Gesubsidieerd. De stichting
draagt bij aan de Hofstedendagen, die omstreeks deze tijd in Gouda weer plaatsvinden
De Stichting Denksport in Gouda kan gratis
bridgelessen verzorgen dankzij een bijdrage.
Een klein project dat Cees zich herinnert is een
jubileumkrant van het Oecumenisch Initiatief
Gouda, waar 300€ naar toe ging. En 100€ ging
naar de klompjesrace tijdens de Havenstaddagen. De kleinsten die ervan geprofiteerd hebben
zijn drie- en vierjarigen bij Be Quick met een
bijdrage voor de aanleg van een oefenbaantje.
Over de grootste bijdrage aan een project wil
Cees Docter niets kwijt. Maar voor de echte rekenaars onder u toch nog een getal: in de vijf
jaar die de stichting bestaat is ongeveer voor
zeven ton gesubsidieerd en dat is gegaan naar
vele tientallen projecten.
Gouda mag de zuinige Ko Bezemer, de naamgever van deze Stichting, zeker dankbaar zijn.

De opbrengst van de verkoop van zijn kantoor
werd aan het vermogen toegevoegd en boven-
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