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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 2018 uit:
Delia Hofman (voorzitter)
Martijn Jansen (secretaris)
Lex Bekker (penningmeester)
1.3
Vergaderingen
Het bestuur is bijeengekomen op:
27 maart 2018
12 juni 2018
9 oktober 2018
Van alle vergaderingen zijn verslagen vastgesteld en beschikbaar.
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2 Projecten en activiteiten
2.1
Leven op de Stelling (project ‘Kraijenhoff)
Het in 2016 gestarte project rondom de noord-oosthoek van de Stelling van Amsterdam is
afgerond met het verschijnen van het boek ‘Kraijenhoff keert terug’.
De boekpresentatie vond plaats op 8 juni 2018 op het Fort aan de Jisperweg waar, in bijzijn
van onder anderen Burgemeester Joyce van Beek van gemeente Beemster, het eerste
exemplaar van het boek werd overhandigd aan de heer Everaars, voormalig fortwachter van
Fort aan de Jisperweg. De promotie en verkoop van het boek verloopt via Stichting Uitgeverij
Noord-Holland en verloopt gestaag.
De documentaire/ film behorende bij het project is nog vertoond op de Fortfair op 17 juni.
Er is nog een fietstocht georganiseerd op 24 juni langs de drie forten in de Beemster welke
goed bezocht is.
Hoewel Muiden als vestingstad wel opgenomen is in de film, komt deze niet voor in het boek
vanwege de grote hoeveelheid verhalen. In de laatste deel van de serie (project’ Herauten’)
wordt vesting Muiden wel meegenomen.

Cover van het boek ‘Kraijenhoff keert terug’
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2.2
Leven op de Stelling (project ‘Herauten’)
Deel IV van het gehele stellingproject, Herauten op de Stelling (verhalenbijeenkomsten,
muziek/theatervoorstellingen, boek) zal in 2019 worden afgerond.
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 zuid-oosthoek van de Stelling.
De muziek/theatervoorstellingen worden verzorgt door Duo Leeghwater in samenwerking
met acteur/zanger Henk Zwart, dezelfde acteur welke hoofdpersoon Cornelis Kraijenhoff
speelt in het filmproject Kraijenhoff keert terug.
Bij de theatervoorstellingen wordt muziek in stelling gebracht om het verhaal van de Stelling
van Amsterdam te vertellen. Kraijenhoff en de Herauten vertellen het verhaal van de forten
en hun bewoners ten tijde van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog maar
ook: wat gebeurde er in de forten en wie huizen er tegenwoordig?
Met oude en nieuwe muziek van o.a. componist Arthur Wagenaar, met zang en gesproken
tekst, met onverwachte instrumenten en met het fort als decor nemen Duo Leeghwater en
Henk Zwart de bezoekers mee in de spannende wereld van de Stelling.
In het boek ligt de nadruk deze keer wat minder op de verhalen van fortwachters,
vrijwilligers en omwonenden maar wat meer op de toekomst van de Stelling, op
herontwikkelingen en mogelijkheden en beperkingen van nieuwe gebruikers.
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Voorstelling op Fort Nigtevecht door Duo Leeghwater en zanger Henk Zwart
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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 2018 met een groep vrijwilligers activiteiten en er zijn aanvragen geweest voor begeleide
wandelingen.
Marlenne heeft aangegeven dat zij per 1-1-2019 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 1-1-2019.

De stadswandeling ‘Ontdek Oud-IJmuiden’
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3 Financiën
3.1
Financiële paragraaf bij het jaarverslag 2018
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.
Uit de onderstaande resultatenrekening blijkt dat de Stichting een winst heeft gemaakt van
€ 4.174,35, maar je zou ook kunnen zeggen dat dat bedrag uitgekeerd moet worden aan
degenen die voor de stichting werken.
realisatie 2018
kosten

bedrag opbrengsten

Algemene kosten

465,76 Subsidies

47.800,00

Aanschaf materialen

619,83 Opbrengst verkopen

2.244,94

44.870,00 Diverse opbrengsten

85,00

Vergoedingen derden
Voordelig saldo

Totaal

bedrag

4.174,35

50.129,94

Totaal

50.129,94

Als we de situatie per project bekijken zien we dat er voor het boek ‘Beleef Oud-IJmuiden’
nog inkomsten zijn binnengekomen maar dat er geen kosten meer zijn. Overal kent dit
project nu een plus van € 368. Dit zou gebruikt kunnen worden voor gedeeltelijke aflossing
van de voorschotten van Marlenne en Agnes.

realisatie boek 2018 beleef oud-ijmuiden
algemene kosten
aanschaf
materialen
vergoedingen
derden

0,00 subsidies
opbrengst
0,00 verkopen

totaal 2018

0,00 totaal 2018

1.706,61

totaal 2014/2017

34.859,76 totaal 2014/2017

33.521,38

totaal project

34.859,76 totaal project

35.227,99

0,00 overige inkomsten

0,00
1.706,61
0,00
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Bij het project ‘Kraijenhoff´ zien we dat dit jaar de kosten veel groter waren dan de
inkomsten. Over de tijd heen vertoont dit project nog een voordelig saldo van € 1.702.
Bij ‘Herauten op de Stelling’ zijn de inkomsten in 2018 flink hoger dan de uitgaven. De
verwachting is dat in 2019 nog uitgaven zullen volgen.
Het project ‘Leven op de Stelling’ kende in 2018 geen inkomsten of uitgaven.
Hieronder zijn de overzichten per project weergegeven.

realisatie 2018 Kraijenhoff
algemene kosten
aanschaf
materialen
vergoedingen
derden

267,61 subsidies
opbrengst
2.619,83 verkopen

6.270,00

20.200,00 overige inkomsten

totaal 2018

23.087,44 totaal 2018

totaal 2014/2017

21.944,70 totaal 2014/2017

39.841,00

totaal project

45.032,14 totaal project

46.734,33

538,33
85,00
6.893,33

realisatie 2018 Herauten op de stelling
algemene kosten
aanschaf
materialen
vergoedingen
derden

22.130,00 overige inkomsten

totaal 2018

22.868,15 totaal 2018

totaal 2014/2017
totaal project

238,15 subsidies
opbrengst
500,00 verkopen

2.118,00 totaal 2014/2017
24.986,15 totaal project

41.530,00
0,00
0,00
41.530,00
10.000,00
51.530,00
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Hieronder zijn de begin- en eindbalans van het boekjaar 2018 weergegeven. In de eindbalans
zit een storende fout. Het vermogen is € 443 hoger dan ik kan verklaren. Uit de balansen valt
op te maken dat de liquiditeit heel goed is, maar hiertegenover staat dat er nog veel werk
verzet (en betaald) moet worden.
balans 1-1-2018
bezittingen

bedrag

vermogen

bedrag

te vorderen BTW

956,00

eigen vermogen

1.361,96

NL41 TRIO 0197 9972 52

41.141,65

voordelig saldo

29.764,93

NL09 TRIO 2024 5716 54

10,84

te betalen BTW

1,00

nog te ontvangen

Totaal

5.750,00

47.858,49

ontvangen voorschot Marlenne

1.820,00

ontvangen voorschot Agnes

1.820,00

nog te betalen

13.090,00

Totaal

47.858,49

balans 31-12-2018
bezittingen
te vorderen BTW

bedrag

vermogen

bedrag

1.437,00

eigen vermogen

31.126,89

NL41 TRIO 0197 9972 52

30.628,16

voordelig saldo

4.174,35

NL09 TRIO 2024 5716 54

10,84

te betalen BTW

41,00

nog te ontvangen

7.350,00

ontvangen voorschot Marlenne

1.820,00

ontvangen voorschot Agnes

1.820,00

onverklaard verschil
Totaal

39.426,00

Totaal

443,76
39.426,00
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3.2
Kascontrole
De Stichting Verhalen Verbinden streeft een zo transparant mogelijk financieel beleid na,
daarom laat het bestuur om het jaar door een extern onafhankelijk rechtspersoon de
financiën controleren.
Externe controle over het boekjaar 2018 vindt niet plaats, pas voor het boekjaar 2019 zal
weer een kascontrole plaats vinden.
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4 Vooruitzichten
4.1
De molenaar vertelt
Van Agnes de Boer heeft het bestuur een projectvoorstel mogen ontvangen voor een nieuw
project betreffende het beroep van molenaar. In december 2017 is het beroep van de
Nederlandse Molenaar door Unesco tot immaterieel werelderfgoed verklaard. Op de lijst
van Immaterieel erfgoed staan, naast tradities, rituelen, en gebruiken ook ambachten en
beroepen die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan
volgende generaties. Immaterieel erfgoed is anders dan een monument of gebouw een
dynamisch iets; het wordt gedragen door mensen en gemeenschappen en verandert in
gebruik door de tijd heen. Beschermen van immaterieel erfgoed kan door het levend houden
(te gebruiken), kennis en vaardigheden doorgeven en door de verhalen van de uitoefenaren
van het ambacht vast te leggen en aan het publiek door te geven. Dat is precies wat de
Stichting Verhalen Verbinden doet.
De verhalenprojecten van de Stichting Verhalen Verbinden zijn gericht op het verzamelen,
schrijven en inzetten van verhalen om historische en culturele waarden te behouden en
door te geven. Verhalen vertellen hoe er werd geleefd en gewerkt in/op/met ons gebouwde
erfgoed. Een mooie molen is niets zonder het verhaal erachter en vooral zonder het verhaal
van de mensen die er hebben gewoond of gewerkt.
Met het nieuwe verhalenproject De Molenaar Vertelt wordt het verhaal van de molenaar en
van andere ambachten die bijdragen aan het in stand houden van de molen vastgelegd en
doorgegeven.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland, uitgever van de boeken Leven van de Wind (2007) en
Molens in Noord-Holland (1981) wil het boek graag uitgeven.
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5 Afsluiting
Met de presentatie van het boek ‘Herauten op de Stelling’ in oktober 2019 is het gehele
verhalenproject over de Stelling van Amsterdam afgerond. Nu valt al vast te stellen dat de
boeken die Agnes geschreven heeft een aanvulling zijn op het omvangrijke aantal boeken
wat al over de Stelling geschreven is.
De concerten van Duo Leeghwater met zanger Henk Zwart zijn goed bezocht en bieden op
een alternatieve manier inkijk in het leven op de stelling door de jaren heen.
Het bestuur kijkt uit naar het ‘Molenaars project’ met verhalen van en over molenaars en
allerlei beroepen die hier omheen hangen. Doordat het een geheel ander onderwerp is met
eigen cultuur en gebruiken werkt dit weer verfrissend.
Ook zal met dit project de samenwerking met Stichting Uitgeverij Noord-Holland
geïntensiveerd worden.
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