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JAARVERSLAG 2020  

Opgericht 

10 juni 2013 als Stichting Sportvoorzieningen Dirkshorn (SSD).  

22 april 2015  aanpassing naar de nieuwe Stichting Dynamisch Dirkshorn (SDD).  

Huishoudelijk reglement 

Op 22 april 2015  vastgesteld. 

Verslagjaar 

Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

Algemene Ledenvergadering 

De geplande vergaderingen op 16 april en 26 november 2020 zijn door de ingestelde coronamaatregelen 

afgelast. 

Samenstelling Bestuur 

Voorzitter Ted Zaat 

Secretaris  Marius Kant     

Penningmeester  Sjaak Kroon 

Afgevaardigde cluster Sport Martin Bloothoofd 

Afgevaardigde cluster Kunst & Cultuur Sijmen Schilder     

Adviseur Joke de Geest 

                        

Adres SDD 

Voorpolderweg 25 1746 BA Dirkshorn 

Internet en contact  

Internet    : www.dirkshornbruist.nl 

E-mail       : sdd@dirkshornbruist.nl 

Facebook  : sdd@dirkshornbruist.nl 

Twitter      : sdd@dirkshornbruist.nl 

Telefoon   : 0224 551347 / 06 51280724 

leden 

Sport & Spel: 13 

Kunst & Cultuur: 11 

Recreatie & Welzijn: 6 

Basisscholen: 2 (De Meerkoet en De Regenboog) en 1 Peuterspeelzaal (Dreumesland) 

Jan Kistemaker fonds 

Partners: 27  

Bank 

Rabobank: NL19 RABO 0302520694 

KvK 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 58139605 

Fiscale positie 

De Stichting  komt niet in aanmerking voor vennootschapsbelasting. 

ANBI  

De Stichting is geen Algemeen Nut Beogende Instelling. 

http://www.dirkshornbruist.nl/
mailto:sdd@dirkshornbruist.nl
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Inleiding 
Dit  jaarverslag wordt beheerst door het Corona virus waardoor er weinig activiteiten zijn geweest vanwege de 
maatregelen die zijn genomen om het virus te beteugelen.    
Wat is er zoal wel gebeurd? De opening van het beweegplein, het beëindiging van het Oranje/Koningsdag 
comité en de ondersteuning van het dorpshuis bestuur.  
 

Leden 
De Oranje/Koningsdag comité heeft opgehouden te bestaan door het gebrek aan vrijwilligers. De  muziekschool 
Valkkoog en de EHBO vereniging hebben tot nu toe niet gereageerd om actief deel te nemen aan onze koepel.  
   

Fondswerving / activiteitenfonds 
De oud papierinzameling  verloopt  qua uitvoering goed. Er wordt wel minder oud papier aangeboden en dus 
minder opgehaald. Naar het zich laat aanzien is er ca 4% minder. De coördinatie is in handen van Marjo de 
Geus. De communicatie met Roele de Vries verloopt goed en het route schema is geactualiseerd en op de 
website geplaatst zodat daar geen misverstand over kan zijn. De 6 verenigingen  t.w. Stichting Kinderspelen 
Dirkshorn, Voetbalvereniging  Dirkshorn, Muziekvereniging Onder Ons, Oranje/Koningsdagcomité, 
Waterscouting Aquarius halen om toerbeurt op de 3de zaterdag in de maand het papier op. Verder vindt er nog 
een inzameling plaats bij de Hornhoeve. Voor het jaar 2021 wordt het Oranje/Koningsdagcomité vervangen 
door het dorpshuis ’t Centrum.    
 
De SDD heeft meegedaan met NLdoet van het Oranjefonds. De klus bestond uit werkzaamheden op het 
beweegplein, waarvoor € 350.-  vanuit het oranjefonds is gedoneerd. Voor 2021 is in november weer een klus 
aangemeld en tevens een bijdrage van € 400.-  toegezegd.    
 
Er zijn 27 bedrijven als partner verbonden aan de SDD. In 2020  zijn de volgende bedrijven ook partner 

geworden:   

Pionier NHN 

Kapsalon Leef 

Park De Horn 

Snackbar Lien  

zoals gewoonlijk komen de gelden, na aftrek van de kosten voor de website, in het activiteitenfonds. 

De Voetbalvereniging Dirkshorn en Biljartvereniging KOT hebben een beroep gedaan op het activiteitenfonds 

maar de aanvragen voldeden niet aan de doelstelling van het fonds. ( Aanvragen betroffen de aanschaf van 

materiele zaken en geen activiteit) 

Multifunctioneel Beweegplein. 

Het beweegplein is een burgerinitiatief van de SDD en tot stand gekomen met de hulp van veel vrijwilligers en 

bijdragen van de gemeente Schagen, Rabobank, Rotary Harenkarspel en Schagen, Vos Tuin en Landschap, 

Dorpsraad Dirkshorn en SdH Vormgeving. 

De belijning en coating voor de miniatletiekbaan en de sportkooi zijn in mei aangebracht. Dit kon niet eerder 

omdat het droog weer moest zijn en de temperatuur boven de 15 graden. Op zaterdag 20 juni heeft wethouder 

Joke Kruit het beweegplein geopend. De bijeenkomst is sober gehouden vanwege de corona maatregelen. Het 

plan was opgevat om na de opening een spelmiddag voor de jeugd te houden onder auspiciën van de 

omringende verenigingen en gefaciliteerd door de SDD.  Deze activiteit moest helaas vervallen door de Corona 

pandemie.  

Diverse vrijwilligers houden het openbare beweegplein schoon en netjes. 
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Accommodatiebeleid gemeente Schagen 

De evaluatie van het huidige accommodatiebeleid van de gemeente Schagen heeft plaatsgevonden. De 

evaluatie van het accommodatiebeleid kende een nogal “stroperig” verloop. De raad heeft de evaluatie van het 

accommodatiebeleid, ondanks een negatief advies van de Sport Advies Raad Schagen (SARS), goedgekeurd en 

de gemeente draagt extra bij aan het accommodatiefonds. De SARS is tevreden met de continuering van het 

accommodatiebeleid. Het voorstel houdt in continuering van de jaarlijkse bijdrage per lid van € 31,10  en een 

verruiming van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage met € 46.000,-   t.b.v. de renovaties van de 

buitensportaccommodaties. Daarnaast zijn de lichtmasten nu ook in het accommodatiebeleid betrokken. Het 

onderhoud, exclusief de vervanging van lampen, is voor rekening van de gemeente. 

Bij de categorie Dorpshuizen krijgt het verenigingsgebouw Het Centrum met ingang van 2021 ook subsidie. 

Sportakkoord gemeente Schagen 

De SDD heeft tijdens meerdere bijeenkomsten input geleverd voor het gemeentelijk sportakkoord. De SDD 

inbreng zijn als speerpunten terug te vinden in dit akkoord. 

Door het initiëren van een sportmiddag na de opening van het beweegplein is één van de speerpunten van het 

sportakkoord opgepakt en waarvoor € 650.-  subsidie is toegekend. Zoals hierboven aangegeven kon deze 

activiteit vanwege corona maatregelen niet doorgaan.    

 

Leefbaarheidsplan  Dirkshorn, Stroet en Groenveld 

In het vastgestelde leefbaarheidsplan Dirkshorn, Stroet en Groenveld  van 2016 zijn de volgende onderwerpen 

die door de SDD zullen worden/zijn opgepakt: 

➢ Arrangement 50+/60+ 
Er zijn 2 Jeu de Boule banen gerealiseerd waar  de Vrouwen van Nu gebruik van maken. Er zijn andere 
initiatieven getoond. 

➢ Verenigingen moeten meer samenwerken; bestuurlijke kracht -en samenstelling verenigingen  
versterken, samen activiteiten organiseren  
Dit onderwerp is, door inbreng van de SDD,  één van de speerpunten in het sportakkoord van de 
gemeente Schagen geworden. Een groep enthousiastelingen zijn gestart met het organiseren van een 
1/8 triathlon. De SDD wil dit ondersteunen als één van de leden daartoe een verzoek indient en 
waarbij andere verenigingen worden ingezet.  

➢ Ledenpas of sportpas 
Geen ontwikkelingen.  

➢ Behoud zwembad 
Geen ontwikkelingen.     

➢ Behoud UDI-WIK gymnastiekvereniging 
Geen ontwikkelingen 

➢ Dorpshuizen: intensief samenwerkingsverband realiseren bv door 'personele unie van besturen' te 
realiseren. 
Geen ontwikkelingen.  

➢ Verdere uitwerking  / ontwikkeling van het veersloot gebied 2de fase  
Waterscouting Aquarius is in gesprek met de gemeente voor een nieuw clubgebouw.  
 

Zwabberploeg 

De zwabberploeg is vanwege het corona virus niet bij elkaar gekomen. Op individuele basis wordt  op spontane 
wijze door diverse mensen zwerfvuil opgeruimd. Het verslag over dit jaar is naar de gemeente gestuurd en 
heeft in het kader van Nederland Schoon 250 € gedoneerd. 
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Materiaal beheer Stratenfestival. 
Geen mutaties. 
 
Website 
De website www.dirkshornbruist.nl blijft zich continue ontwikkelen. In 2020 is  een Senseview geïnstalleerd bij 
buurtsuper De Spar en autotechniek Holtjer.  
De SDD blijft zich inzetten om het platform voor iedere vereniging voor promotionele doeleinden gratis 
beschikbaar te stellen. We blijven die mogelijkheid op regelmatige basis onder de aandacht brengen van de 
leden. 
Maandelijks is er een SDD/Dorpsraad nieuwsbrief verschenen. In de afgelopen 24 maanden waren er ca 12.000 
hits. 
 
Kontakten 

De SDD is ook dit jaar vertegenwoordigd in de gemeentelijke adviesraden SARS (Sport) en KCARS (Kunst en 
Cultuur).  

Stichting Dorpshuis 

Het bestuur van het Dorpshuis heeft een verzoek gedaan bij de SDD voor bestuurlijke ondersteuning. Het 
Dorpshuis bestuur dreigde door onderbezetting onbestuurbaar te worden, terwijl er een aantal, voor het 
Dorpshuis, belangrijke zaken voor het Dorpshuis op de agenda staan. Sjaak Kroon ( voorzitter) en Marius Kant 
(secretaris) zullen tijdelijk het bestuur van het Dorpshuis versterken. 

Algemene Ledenvergaderingen    

Op 11 april is penningmeester Sjaak Kroon unaniem herbenoemd. De kascommissie voor 2020 bestaat uit Kees 
Francis (muziekvereniging Onder Ons) en Arie Dick Muntjewerf (biljartvereniging KOT).  

Er zijn vanwege de corona maatregelen geen fysieke ledenvergaderingen gehouden 

Eind november is er een schriftelijke ledenraadpleging geweest. Het belangrijkste onderwerp, dat ter 
goedkeuring is voorgelegd, is de herstructurering van het bestuur. Onze voorzitter, Ted Zaat, heeft zich na twee 
periodes niet herkiesbaar gesteld. Aftredend per 31 -12-2020. 

De SDD heeft vanaf 01-01-2021 een dagelijks bestuur van 2 leden en een ondersteunende klankbordgroep van 
7 leden. De algemene ledenvergaderingen zullen door Joke de Geest geleid worden. 

 
Financiën 

 

2020   

  

Saldo opbrengstenpartners en kosten website 
Dirkshorn Bruist 

€      871,68     

Gemeente subsidie verenigingen  via SDD € 23.733,00  

Saldo  opbrengsten en gemaakte kosten Beweegplein €    8.605,93 

Oud papier inzameling 20% regeling €       922,00 

Zwabberen -€        11,90      

Sponsering NLdoet en bijdrage Oranje Comité €        850,00  

Vergader/stichtingskosten -€         50,30        

Bank rente/kosten -€       155,38      

http://www.dirkshornbruist.nl/
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Overzicht  31-12-2019 31-12-2020 

Bankstanden €100.793,02 €90.098,41 

   

Reserveringsfonds VV Dirkshorn €30.750,72 €35.853,72 

Reservering Veerslootgebied €20.511,46 €20.513,46 

Geoormerkt t.b.v. IJsclub €2.458,80 €2.459,40 

Geoormerkt Stratenfestival €4.680,60 €4.681,60 

Beschikbaar Beweegplein/Sportinitiatieven €26.833,24 €8.605,93 

   

Totaal verplichtingen €85.234,82 €72.114,11 

   

Beschikbaar voor de leden( Activiteitenfonds) €15.558,20 €17.984,30 

   

 

Toelichting:  

De financiële middelen die onder beheer zijn van de SDD betreffen voor het grootste deel vaste 

verplichtingen en geoormerkte gelden, het is geld van derden  waarover de leden van de SDD niet 

kunnen beschikken. 

Door de leden van de SDD zijn spelregels om gebruik te kunnen maken van het Activiteitenfonds 

vastgesteld. In 2020 is er door een aantal leden een beroep gedaan op het Activiteitenfonds. Deze 

verzoeken voldeden echter niet aan de vastgestelde spelregels. Op de agenda van het bestuur en de 

klankbordgroep staat om voorstellen uit te werken om de spelregels van het activiteitenfonds 

eenvoudiger te maken. We hopen komend jaar deze voorstellen aan de leden voor te kunnen leggen.  

Na de kascontrole zal partner Tim Kapoen van Kapoen Financial Management bv  de accountants verklaring 

opstellen. 

 

 


