
 

 

 
Jaarverslag over 2014 en toelichting op de jaarrekening 2014  
Stichting Kist 
 
De stichting is opgericht 14 augustus 2014. De stichting heeft geen winstoogmerk.  
De stichting is een voortzetting van enkele losse projecten die de afgelopen jaren zijn 
uitgevoerd, om toekomstige projecten een formele structuur te geven.  
 
Doelstelling en werkwijze 
De doelstelling van Stichting Kist is het verbinden van een gemeenschap 
(communitybuilding) door middel van het gezamenlijk produceren van een 
cultureel/historische productie. Dit is in het verleden gedaan middels educatieve projecten 
waarbij leerlingen in een film en tentoonstelling geschiedenis zichtbaar maken met lokale 
bewoners. Per project wordt een projectgroep samengesteld en is de projectleider degene 
die inhoudelijk en planmatig de verantwoordelijkheid heeft en die het budget bewaakt. Het 
mandaat is gebaseerd op een vooraf door het bestuur vastgesteld projectplan met 
begroting. De details van deze werkwijze zijn in een reglement vastgelegd.  
De initiatiefnemers van stichting Kist (aanvankelijk “De Groep” genoemd) zijn: Pauline van 
Vliet, Marie Kiebert, Mariette Haverkamp, Gaia Nuissl en Ilja Beudel.  
 
 
Projecten 
 
1. De Slag Herdacht 
In 2014 is een enkel project uitgevoerd onder auspiciën van Stichting Kist: ‘De Slag 
Herdacht’. Dit was een project dat voortborduurde op een zo’n project uit 2013: ‘Soldaat 
onder het Zand’. Bij dit filmproject over de oorlog in 1799 in de kop van Noord Holland, was 
een groot deel van de Castricumse gemeenschap betrokken, jong en oud speelden mee in de 
film of kwamen kijken. Dankzij crowdfunding was een groot deel van de gemeenschap 
financieel betrokken. Met zo’n zelfde aanpak en met een subsidie van de Gemeente 
Castricum is ‘De slag herdacht’ op 5 oktober succesvol doorgevoerd met een estafetteloop, 
bijeenkomst met verhalen en muziek in de Pancratiuskerk, picknick en demonstraties op het 
plein voor het Gemeentehuis, een fietstocht rondom Castricum, workshops en theater in en 
rond het Gemeentehuis en de vertoning van de film ‘Soldaat onder het zand’ in de Bioscoop 
Corso. Het beoogde aantal van 1.000 bezoekers/deelnemers is gehaald.  
Samenstelling Projectgroep: Pauline van Vliet – projectleider, Marie Kiebert, Clemy de Rooy, 
Marinta Rutten.  
 
2. Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal 
Verder is er een begin gemaakt met een tweede project. Dit project handelt over de 
geschiedenis van het Noordzeekanaal. Het inhoudelijke zwaartepunt en de kosten van dit 
project liggen in 2015 en zullen in het verslag van het komende jaar volledig aan bod komen. 
Het project is gestart met een presentatie in het Zee en Havenmuseum te IJmuiden op 16 
september. Daarna is het projectplan uitgewerkt en heeft het bestuur in zijn vergadering van 

 



 

 

26 november groen licht gegeven en is met fondswerving gestart. De betrokkenen werken in 
deze fase van de projectvoorbereiding mee op ‘no-cure no-pay’ basis. 
Samenstelling projectgroep in de opstartfase: Pauline van Vliet – projectleider, Mariette 
Haverkamp, Gaia Nuissl. Ilja Beudel onderhoudt de verbinding tussen bestuur en 
projectgroep. 
 
 
Financiën  
 
Toelichting op de winst- en verliesrekening 
De stichting heeft in 2014 € 1.000 algemene bijdragen ontvangen. De rest van de inkomsten 
waren projectgebonden, ongeveer € 3.500. Dit is niet uitgesplitst opgevoerd.  
Van de kosten waren circa € 750 algemeen en circa € 3.750 voor het project De Slag 
Herdacht. Er is een overschot van € 103.58, dat aan het stichtingsvermogen wordt 
toegevoegd.  
De € 250 van algemene bijdragen die op het project afgeboekt zijn hebben een algemeen 
karakter. Te denken valt aan ontwerp logo, dat op het project is geboekt, maar ook als 
algemeen te boek staat.  
 
Toelichting op de balans.  
Op de balans is het banksaldo opgevoerd € 138,54, een aan de bank te betalen factuur voor 
bankkosten van € 34,96 en het resterende stichtingsvermogen van € 103,58.  
 
Algemeen.  
Het uitgevoerde project is conform de begroting uitgevoerd.  
 
 
Samenstelling bestuur op 31 december 2014 
 
De samenstelling van het bestuur op 31 december 2014 is dezelfde als bij de oprichting: 

x Dhr. JJCM (Hans) Turlings, voorzitter 
x Mevr. I. (Ilja) Beudel, secretaris  
x Dhr. R.P. (René) Orij, penningmeester 

Het bestuur vergaderde in 2014 op 14 augustus, 15 september en 26 november.  
 
 
 
Castricum, 
25 maart 2015 
 



110910 Stichting Kist renbadmin 26-02-2015 Blad 1

Activa/Passiva Winst/Verlies iMUIS Online 4.2.9g
Jaar 2014
T/m periode 14

T/m 14/2014 T/m 14/2013

ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank 138,54
Totaal liquide middelen 138,54 0,00 *

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 138,54 0,00 **

TOTAAL BALANS ACTIVA 138,54 0,00 ******

TOTAAL ACTIVA 138,54 0,00



110910 Stichting Kist renbadmin 26-02-2015 Blad 2

Activa/Passiva Winst/Verlies iMUIS Online 4.2.9g
Jaar 2014
T/m periode 14

T/m 14/2014 T/m 14/2013

PASSIVA
KAPITAAL

Resultaat boekjaar 103,58
Totaal kapitaal 103,58 0,00 ***

TOTAAL EIGEN VERMOGEN/VOORZIENINGEN 103,58 0,00 ****

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Overige schulden 34,96
Totaal schulden op korte termijn 34,96 0,00 *

TOTAAL VREEMD VERMOGEN 34,96 0,00 ***

TOTAAL BALANS PASSIVA 138,54 0,00 ******

TOTAAL PASSIVA 138,54 0,00



110910 Stichting Kist renbadmin 26-02-2015 Blad 3

Activa/Passiva Winst/Verlies iMUIS Online 4.2.9g
Jaar 2014
T/m periode 14

T/m 14/2014 T/m 14/2013

WINST / VERLIES
OMZET

Omzet 4.632,40 100,0
Totaal omzet 4.632,40 100,0 0,00 0,0 *

INKOOPWAARDE VAN DE OMZET
Inkopen binnenland 1.945,49 42,0
Totaal inkoopwaarde omzet -1.945,49 -42,0 0,00 0,0 *

OVERIGE INKOOPKOSTEN
Overige directe kosten 1.051,18 22,7
Totaal overige inkoopkosten -1.051,18 -22,7 0,00 0,0 *

B R U T O   W I N S T 1.635,73 35,3 0,00 0,0 ***

ALGEMENE KOSTEN
Overige algemene kosten 751,46 16,2
Totaal algemene kosten -751,46 -16,2 0,00 0,0 *

PUBLICITEIT DRUKWERK PROJECTEN
Reclame en advertentiekosten 745,73 16,1
Totaal verkoopkosten -745,73 -16,1 0,00 0,0 *

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN -1.497,19 -32,3 0,00 0,0 ***

BEDRIJFSRESULTAAT 138,54 3,0 0,00 0,0 ****

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Rente en kosten bankrekeningen 34,96 0,8
Totaal financiele baten en lasten -34,96 -0,8 0,00 0,0 *

FINANCIEEL EN BUITENGEWOON RESULTAAT -34,96 -0,8 0,00 0,0 **

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 103,58 2,2 0,00 0,0 *****

TOTAAL RESULTAAT 103,58 2,2 0,00 0,0 ******

TOTAAL WINST / VERLIES 103,58 0,00


