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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 2017 uit:
Delia Hofman (voorzitter)
Martijn Jansen (secretaris)
Lex Bekker (penningmeester)
1.3
Vergaderingen
Het bestuur is bijeengekomen op:
16 maart 2017
7 september 2017
7 november 2017
Van alle vergaderingen zijn verslagen vastgesteld en beschikbaar.
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2 Projecten en activiteiten
2.1
Leven op de Stelling (project ‘Forten van toen en nu’)
Het in 2016 gestarte project rondom de zuid-westhoek van de Stelling van Amsterdam is
afgerond met het verschijnen van het boek ‘Leven op de Stelling – Forten van toen en Nu’.
De promotie en verkoop van het boek verloopt via Stichting Uitgeverij Noord-Holland en
verloopt gestaag. De reacties op het boek zijn erg positief.

Cover van het boek ‘Leven op de Stelling – Forten van toen en nu’
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2.2
Leven op de Stelling (project ‘Kraijenhoff’)
In de extra ingelaste bestuursvergadering op 21 november 2016 is door projectleider Agnes
de Boer een projectvoorstel voor de twee delen volgend op ‘Forten van toen en nu’ met het
bestuur besproken. Het betreft deel III, Kraijenhoff keert terug – de Stelling revisited
(verhalenbijeenkomsten, film/documentaire, boek) en deel IV, Herauten op de Stelling
(verhalenbijeenkomsten, muziek/theatervoorstellingen, boek). Onder voorbehoud van nader
overleg met Duo Leeghwater over de opzet en kosten van de muziekvoorstellingen gaat het
bestuur akkoord met het dubbele projectvoorstel. Project ‘Herauten’ staat voor 2018 op de
planning, project ‘Kraijenhoff’ start in 2017 met de film, het boek wordt in 2018
gepubliceerd.
Het doel van dit 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 noord-oosthoek van de Stelling.
De film/documentaire draait om hoofdpersoon Cornelis Kraijenhoff (bedenker van de posten
van Kraijenhoff, de voorloper van de Stelling) gespeeld door acteur Henk Zwart die in
gesprek gaat met o.a. vrijwilligers, voormalig fortwachters en exploitanten van de forten.
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 verhalenbijeenkomsten georganiseerd die
zeer goed bezocht werden.
Voor de film zijn door Agnes twee medewerkers ingeschakeld: Jort van der Maarel voor het
filmen en Maaike van Poelgeest voor de communicatie rondom de film.
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 film is op 2 oktober 2017 in Fort Resort Beemster (Fort a/d Nekkerweg) in première
gegaan en is sindsdien te zien geweest in Fort bij Edam, cultureel centrum Onder de Linden
in Middenbeemster en het Muizenfort in Muiden. Na afronding van het project (bij
verschijnen van het boek) wordt de film ter beschikking gesteld op DVD en/of USB-stick voor
belangstellenden. Afhankelijk van het doel worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
De uitgave van het boek wordt verzorgd door Stichting Uitgeverij Noord-Holland en vindt
plaats in het voorjaar van 2018.
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Opnames van de documentaire ‘Kraijenhoff keert terug’ met filmer Jort van der Maarel en acteur Henk Zwart als Cornelis
Kraijenhoff.
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2.3
Ontdek Oud-IJmuiden
De stadswandeling ‘Ontdek Oud-IJmuiden’ (een resultaat van het project Beleef OudIJmuiden) is een lopende activiteit geworden. Projectleider Marlenne Schrijver organiseerde
in 2017 met een groep vrijwilligers activiteiten en er zijn aanvragen geweest voor begeleide
wandelingen.
Marlenne heeft aangegeven dat zij per 1-1-2018 niet meer beschikbaar is als contactpersoon
voor de wandeling. Omdat er geen duidelijkheid is of er partijen zijn die de wandeling en
bijbehorende website willen overnemen heeft het bestuur besloten om met alle activiteiten
rondom de wandeling Ontdek Oud-IJmuiden te stoppen per 1-1-2018.

De stadswandeling ‘Ontdek Oud-IJmuiden’
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3 Financiën
3.1
Financiële paragraaf bij het jaarverslag 2017
De Stichting beoogt bij te dragen aan de sociale samenhang in een wijk, gemeente of regio
en 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 2017 en de begin- en eindbalans.

realisatie 2017
kosten
400 algemene kosten

realisatie
1.767

410 aanschaf materialen

opbrengsten

realisatie

800 subsidies

58.825

0

820 opbrengst verkopen

949

420 vergoedingen derden

30.995

830 diverse opbrengsten

23

positief saldo/verplichtingen

27.035

totaal

59.797

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

totaal

totaal

59.797

Balans stichting verhalen verbinden
31-12-17
1-1-17
bedrag
bedrag
vermogen
956
3.893
eigen vermogen
41.141
18.987
positief saldo/verplichtingen
11
8
te betalen BTW
5.750
ontvangen voorschotten
nog te betalen
47.858

22.888

totaal

31-12-17
bedrag
1.361
27.035
1
3.640
15.820

1-1-17
bedrag
1.361
0
887
3.640
17.000

47.857

22.888

Opmerkingen bij de balans:
- De voorschotten zijn ontvangen van Agnes en Marlenne in verband met de 2e druk
van het boek ‘Beleef Oud-IJmuiden’;
- De nog te ontvangen bedragen zijn toegekende subsidies die bestemd zijn voor de
projecten ‘Krayenhoff’ en ‘Herauten’;
- De nog te betalen bedragen hebben betrekking op werkzaamheden die in 2017 zijn
verricht.
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Hierna volgt een overzicht van de verschillende projecten, waarin zowel het financiële beeld
van 2014 t/m 2016 als dat van 2017 is weergegeven.
Opmerkingen vooraf:
- Bij de twee eerstgenoemde projecten hieronder zijn bij het overnemen van bedragen
uit de jaarrekening 2014/2015 in die van 2016 niet de juiste bedragen gehanteerd.
Dit is nu gecorrigeerd (‘correcties voorgaande jaren’);
- De onverdeelde kosten (en opbrengsten), die in eerdere jaarrekeningen
voorkwamen, zijn verdeeld over de in 2017 lopende projecten. Het betreft
voornamelijk bankkosten en representatie, kosten die wel met het functioneren van
de stichting te maken hebben, maar niet rechtstreeks met een project. . In 2018 en
volgende jaren worden deze kosten in gelijke delen ten laste van de verschillende
lopende projecten gebracht.

realisatie boek beleef oud-ijmuiden
algemene kosten

118 subsidies

aanschaf materialen

0 opbrengst verkopen

vergoedingen derden

0 overige inkomsten

totaal 2017

118 totaal 2017

corr. voorgaande jaren

751 corr. voorgaande jaren

0
436
0
436
-627

totaal 2014/2016

33.991 totaal 2014/2016

33.712

totaal project

34.859 totaal project

33.521

Per saldo is over de hele periode een negatief resultaat van circa € 1.300,-- 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.
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realisatie wandelroute
algemene kosten

407 subsidies

aanschaf materialen

3.500

0 opbrengst verkopen

vergoedingen derden

4.300 overige inkomsten

totaal 2017

4.707 totaal 2017

corr. voorgaande jaren

33
10
3.543

-205 corr. voorgaande jaren

959

totaal 2014/2016

29.564 totaal 2014/2016

29.564

totaal project

34.066 totaal project

34.067

Het project ‘realisatie wandelroute’ is afgerond. Er druppelen nog wat inkomsten binnen van
verkochte brochures. Deze zullen ten bate van het project boek Beleef Oud-IJmuiden
worden gebracht.

realisatie leven op de stelling
algemene kosten
aanschaf materialen

118 subsidies

5.484

0 opbrengst verkopen

vergoedingen derden

1.000 overige inkomsten

totaal 2017

1.118 totaal 2017

0,00
0,00
5.484

totaal 2014/2016

25.492 totaal 2014/2016

25.443

totaal project

26.610 totaal project

30.927

In 2018 worden bij dit project nog inkomsten en uitgaven verwacht.
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realisatie betaalde wandelingen
algemene kosten
aanschaf materialen

90
0 opbrengst verkopen

480

vergoedingen derden

351 overige inkomsten

20

totaal 2017

441 totaal 2017

500

totaal 2014/2016

440 totaal 2014/2016

260

totaal

881 totaal

760

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 is gestart met een structurele aanpak,
waardoor de betaalde wandelingen kostendekkend zijn.
De betaalde wandelingen worden per 1 januari 2018 niet meer vanuit de Stichting
georganiseerd.

realisatie Krayenhoff
algemene kosten
aanschaf materialen

1.365 subsidies
0 opbrengst verkopen

vergoedingen derden

20.630 overige inkomsten

totaal 2017

21.945 totaal 2017

39.841
0
0
39.841

Voor dit project zullen in 2018 nog kosten worden gemaakt.

realisatie Herauten
algemene kosten
aanschaf materialen

118 subsidies
0 opbrengst verkopen

vergoedingen derden

2.000 overige inkomsten

totaal 2017

2.118 totaal 2017

10.000
0
0
10.000

Dit project zat in 2017 nog in de startfase. In 2018 worden de eerste resultaten van het
project Herauten op de stelling zichtbaar.
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3.2
Kascontrole
De Stichting Verhalen Verbinden streeft een zo transparant mogelijk financieel beleid na,
daarom laat het bestuur jaarlijks door een extern onafhankelijk rechtspersoon de financiën
controleren.
Onderstaand bericht mocht het bestuur ontvangen van de heer P.S. Kalisvaart naar aanleiding
van de kascontrole over boekjaar 2017:

Geacht bestuur,
Op uw verzoek heb ik het financiële overzicht 2017 van de Stichting Verhalen Verbinden
gecontroleerd en beoordeeld.
De gepresenteerde balans en resultatenrekening geven een goed beeld van de stand per 31
december 2017 en het resultaat over 2017.
Ik heb geen bijzonderheden aangetroffen die het vermelden waard zijn.
Omdat er geen kasverkeer plaatsvindt zijn alle ontvangsten en betalingen goed
controleerbaar.
Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik gaarne bereid deze te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Peter Kalisvaart
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4 Vooruitzichten
4.1
Verhalenprojecten III en IV over de Stelling van Amsterdam
Met de première van de film ‘Kraijenhoff keert terug’ is op 2 oktober 2017 een belangrijk
deel van het project ‘Kraijenhoff’ gerealiseerd. De film heeft het karakter van een
documentaire en aan de hand van hoofdpersoon Kraijenhoff krijgen de kijkers inzicht in een
stukje geschiedenis en het huidig gebruik van de forten en krijgen de vrijwilligers, voormalig
fortwachters, exploitanten en andere mensen welke bij de forten betrokken zijn een gezicht.
Het in 2018 verschijnende boek zal vergelijkbaar zijn met het boek ‘Forten van toen en nu’
met het verschil dat, net als in de bijbehorende film, Cornelis Kraijenhoff de ‘verteller’ zal
zijn.
Daarnaast kijken we uit naar deel IV, Herauten op de Stelling dat met
theater/muziekvoorstellingen een heel andere insteek zal krijgen. Momenteel wordt
gewerkt aan de fondsenwerving. Naast de inkomsten uit het boek, heeft de provincie NoordHolland 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 eerste 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. De drukbezochte
voorstellingen van de documentaire en de diverse aanvragen voor een vertoning op locatie
geven aan dat hiermee aan een behoefte wordt voldaan.
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