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1 Over Stichting Verhalen Verbinden
1.1
Doelstelling
De Stichting Verhalen Verbinden is opgericht op 31 oktober 2014. De Stichting heeft ten doel
het verzamelen, schrijven en inzetten van verhalen om de sociale samenhang te bevorderen
binnen wijken, dorpen en organisaties om historische en culturele waarden te behouden en
voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
1.2
Bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit:
Delia Hofman (voorzitter)
Martijn Jansen (secretaris)
Lex Bekker (penningmeester)
1.3
Vergaderingen
Het bestuur is bijeengekomen op:
17 maart 2016
16 juni 2016
5 oktober 2016
21 november 2016
Van alle vergaderingen zijn verslagen vastgesteld en beschikbaar.
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2 Projecten en activiteiten
2.1
Wandelnetwerk Velsen
In de gemeente Velsen komen diverse wandelroutes bij elkaar van het Wandelnetwerk
Noord-Holland. De gemeente Velsen heeft de Stichting gevraagd om, overeenkomstig de
borden van de IJmuider spoorlijn, een aantal informatieborden te plaatsen. De Stichting
heeft de gemeente geadviseerd om niet ‘willekeurig’ een aantal borden te plaatsen en te
onderzoeken of er iets van een route mogelijk is. Uiteindelijk zijn er 15 borden geplaatst
verspreid over de gehele gemeente. Abellife heeft de staanders geleverd, de teksten en de
foto’s op de borden zijn verzorgd door Agnes de Boer. Op 14 oktober werd door wethouder
Annette Baerveldt het wandelnetwerk officieel in gebruik genomen door onthulling van een
bord.

Onthulling op 14 oktober 2016.
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2.2
Leven op de Stelling
In september 2015 is door Agnes de Boer een projectvoorstel aan het bestuur gestuurd. Het
doel van het project is het verzamelen van persoonlijke verhalen voor een boek dat laat zien
hoe de Stelling van Amsterdam in zijn omgeving heeft gefunctioneerd en in de toekomst wil
functioneren. Er wordt voor dit project ingezoomd op de zuid-westhoek van de Stelling.
Centraal staan persoonlijke verhalen van mensen die herinnering hebben aan de forten. Dit
kan uiteenlopen van gebruikers tot omwonenden en verschillende periodes omvatten. Naast
interviews zijn kranten en biografieën als bronnen gebruikt. De herbestemming van de
forten en daarmee het huidige en toekomstige gebruik vormen nadrukkelijk onderdeel van
het project.
Voor het verzamelen van verhalen zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd die zeer goed
bezocht werden.
Het project is gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland voor 50%, de andere helft
door o.a. J.C. Ruigrokstichting, Prins Bernhard Cultuurfonds en de diverse gemeenten waarin
de forten gelegen zijn.
De uitgave van het boek werd verzorgd door Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
Het boek ‘Leven op de Stelling – Forten van toen en nu’ is gepresenteerd op 7 december
2016, exact op de dag dat de Stelling haar 20-jarige bestaan als Unesco Werelderfgoed
vierde. De boekpresentatie in het Fort Benoorden Spaarndam werd met circa 150 mensen
uitzonderlijk goed bezocht. Rondom de forten van de Stelling binnen dit projectgebied
worden een aantal educatieve activiteiten georganiseerd met scholen uit de omgeving. Met
schoolklassen worden een fort bezocht met een rondleiding en puzzeltocht.

Cover van het boek ‘Leven op de Stelling – Forten van toen en nu’
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2.3
Ontdek Oud-IJmuiden
Van het boek ‘Beleef Oud-IJmuiden – Verhalen uit de visserswijk’ is een tweede druk
verschenen met een oplage van 500 stuks.
Voor de wandeling ‘Ontdek Oud-IJmuiden’ zijn er af en toe aanvragen voor begeleide
wandelingen.

De rondwandeling ‘Ontdek Oud-IJmuiden’
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3 Financiën
3.1
Financiële paragraaf bij het jaarverslag 2016
De Stichting Verhalen Verbinden is van start gegaan op 31 oktober 2014. Het eerste
(financiële) jaarverslag verscheen in 2016 en ging over de gehele voorafgaande periode van
14 maanden. Het voordelige saldo (€ 14.030) van die boekperiode werd toegevoegd aan het
eigen vermogen. Het voordelig saldo viel toen hoog uit, omdat bij een aantal projecten de
subsidies al ontvangen waren, terwijl de kosten grotendeels in 2016 werden gemaakt. Het
was daarom te verwachten dat 2016 een nadelig saldo van ongeveer dezelfde grootte zou
vertonen.
De Stichting is niet gericht op het maken van winst, het is de bedoeling dat de projecten per
saldo budgettair neutraal uitvallen.
Hieronder vindt u de resultatenrekening van 2016 en de begin- en eindbalans.

realisatie 2016
kosten

opbrengsten
realisatie

400 algemene kosten

759

realisatie
800 subsidies

30.338

410 aanschaf materialen

7.283

820 opbrengst verkopen

7.320

420 vergoedingen derden

45.164

830 diverse opbrengsten

317

totaal

bezittingen
goodwill
te vorderen BTW
NL41 TRIO 0197 9972 52
NL09 TRIO 2024 5716 54

53.206

nadelig saldo

15.231

totaal

53.206

Balans stichting verhalen verbinden
31-12-16 31-12-15
bedrag
bedrag
vermogen
0
277
eigen vermogen
3.893
0
nadelig saldo 2016
18.987
13.053
te betalen BTW
8
3.500
ontvangen voorschotten
vooruitontvangen subsidies
22.888

16.831

31-12-16 31-12-15
bedrag
bedrag
16.592
16.831
-15.231
887
0
3.640
0
17.000
0
22.888

Opmerkingen bij de balans:
Het eigen vermogen bedraagt op 31-12-2016 – als het nadelig saldo 2016 daarop in
mindering is gebracht - € 1.361
De goodwill is verrekend met het eigen vermogen;
De voorschotten zijn ontvangen van Agnes en Marlenne in verband met de 2e druk van het
boek ‘Beleef Oud-IJmuiden’;
De vooruitontvangen subsidies zijn bestemd voor de projecten ‘Kraijenhof’ en ‘Heraut’, die
in 2017 van start zullen gaan.
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Hierna volgt een overzicht van de verschillende projecten, waarin zowel het financiële beeld
van 2014-2015 als 2016 is weergegeven.

realisatie boek beleef oud-ijmuiden
algemene kosten

1.432,56 subsidies

aanschaf materialen

3.640,00 opbrengst verkopen

vergoedingen derden
totaal 2016

11.520,00 overige inkomsten
16.592,560 totaal 2016

0,00
7.225,34
0,00
7.225,34

totaal 2014/2015

17.397,97 totaal 2014/2015

26.486,83

totaal project

33.990,53 totaal project

33.712,17

Per saldo is over de hele periode een negatief resultaat van bijna € 280,-- geboekt bij dit
project. De 2e druk van het boek gaat nog voor middelen zorgen. Ook moet er nog rekening
worden gehouden met de voorschotten van Agnes en Marlenne, die terugbetaald moeten
worden.

realisatie wandelroute
algemene kosten

0,00 subsidies

aanschaf materialen

2.953,85 opbrengst verkopen

vergoedingen derden

631,10 overige inkomsten

totaal 2016

3.584,95 totaal 2016

1.500,00
94,83
1.482,56
3.077,39

totaal 2014/2015

25.979,27 totaal 2014/2015

26.486,83

totaal project

29.564,22 totaal project

29.564,22

Het project ‘realisatie wandelroute’ is afgerond. Er is geen positief noch een negatief saldo.
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realisatie leven op de stelling
algemene kosten
aanschaf materialen

94,16 subsidies
300,54 opbrengst verkopen

vergoedingen derden

24.987,93 overige inkomsten

totaal 2016

25.382,63 totaal 2016

totaal 2014/2015
totaal project

109,83 totaal 2014/2015
25.492,46 totaal project

24.749,00
0,00
0,00
24.749,00
694,21
25.443,21

Zoals te zien is in de bovenstaande opstelling is het project ‘leven op de stelling’ in 2016
goed van start gegaan en is er op dit moment een klein financieel nadeel. In 2017 worden
nog inkomsten verwacht, die betrekking hebben op de verkoop van het boek.

realisatie betaalde wandelingen
algemene kosten
aanschaf materialen

250,00
0,00 opbrengst verkopen

0,00

vergoedingen derden

190,00 overige inkomsten

260,00

totaal

440,00 totaal

260,00

In 2016 zijn de betaalde wandelingen administratief afgesplitst van het project
‘wandelroute’. De opbrengst van de wandelingen was in 2016 nog niet voldoende om de
overhead (kosten website) goed te maken. In 2017 wordt gestart met een structurele
aanpak, waardoor de betaalde wandelingen kostendekkend zullen zijn.
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realisatie onverdeeld
algemene kosten
aanschaf materialen
vergoedingen derden

totaal

414,45 subsidies
0,00 opbrengst verkopen
50,00 overige inkomsten

464,45 totaal

0,00
0,00
7,43

7,43

Het negatieve saldo op het bovenstaande ‘project’ wordt veroorzaakt doordat alle niet aan
een project toe te wijzen kosten (en opbrengsten) hierop worden geboekt. Het betreft
voornamelijk bankkosten en representatie. In 2017 wordt bekeken hoe deze kosten ten laste
van de verschillende projecten kunnen worden gebracht.
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4 Vooruitzichten
4.1
Verhalenprojecten III en IV over de Stelling van Amsterdam
De Stichting heeft in de bestuursvergadering van 21 november Agnes de Boer opdracht
gegeven te starten met de projecten voor de volgende twee delen van het literaire rondje
Stelling van Amsterdam. Het betreft deel III, Krayenhoff keert terug – de Stelling revisited
(verhalenbijeenkomsten, film/documentaire, boek) en deel IV, Herauten op de Stelling
(verhalenbijeenkomsten, muziekvoorstellingen, boek).
Momenteel wordt gewerkt aan de fondsenwerving. Naast de inkomsten uit het boek, heeft
de provincie Noord-Holland toegezegd de helft van het tekort te dekken. Aanvragen bij
verschillende fondsen staan uit.
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5 Afsluiting
De mate van medewerking en het enthousiasme waarmee het boek over de Stelling werd
ontvangen, zowel bij vrijwilligers als bij de Provincie, heeft het bestuur enigszins verrast.
Tussen alle boeken die er al rondom de Stelling van Amsterdam in de loop der jaren zijn
verschenen is het boek ‘Leven op de Stelling’ een toegevoegde waarde door de wijze van
benadering.
Het bestuur van Stichting Verhalen Verbinden heeft dan ook het volste vertrouwen in de
vervolgprojecten waarin film en muziek/theater een rol zullen spelen.
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