
 
 

 Middenweg 44 
1746 EA Dirkshorn 

JAARVERSLAG 2021 

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 voorjaars vergadering is door de ingestelde coronamaatregelen afgelast. Op 25 
november is er een ALV gehouden. 
 
Samenstelling Bestuur en klankbordgroep eind 2021 

Voorzitter Joke de Geest 

Secretaris  Yvonne Gerrits    

Penningmeester  Sjaak Kroon 

Bestuurslid Linda Gerrits 

Bestuurslid Martin Bloothoofd 

Klankbordgroep Sijmen Schilder     

Klankbordgroep Annemarie 

Schuiling 

Klankbordgroep Dick de Geus. 

Klankbordgroep Annabel Pronk 

                        
Adres SDD 
Middenweg 44  1746 EA Dirkshorn 
Internet en contact  
Internet    : www.dirkshornbruist.nl 
E-mail       : sdd@dirkshornbruist.nl 
Facebook  : sdd@dirkshornbruist.nl 
Twitter      : sdd@dirkshornbruist.nl 
Telefoon   :  
 
leden 
Sport & Spel: 13 
Kunst & Cultuur: 11 

http://www.dirkshornbruist.nl/
mailto:sdd@dirkshornbruist.nl
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Recreatie & Welzijn: 6 
Basisscholen: 3 (betreft zichtbaarheid naar de inwoners) 
Jan Kistemaker fonds 
 
Partners: 32 
 
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. 
 
Inleiding. 
Dit jaar hebben we onverwachts afscheid moeten nemen van Marius Kant, secretaris van de SDD, 
maar vooral iemand die zich dagelijks inzette voor het wel en wee van ons dorp. Een enorm gemis 
voor zijn familie, ons bestuur en Dirkshorn.  
 
De leegte die hij achterliet en de werkzaamheden die hij deed moesten daarna weer opgepakt 
worden. De tweede helft van 2021 zijn we vooral bezig geweest om alles draaiende te houden en te 
kijken hoe we het bestuur weer konden aanvullen.  
Gelukkig hebben we 3 nieuwe bestuursleden kunnen vinden met ieder zijn eigen taak en rol.  
 
Daarnaast werd 2021 nog steeds beheerst door het Corona virus waardoor er weinig activiteiten zijn 

geweest vanwege de maatregelen die zijn genomen om het virus te beteugelen. We zijn samen 
met de klankbordgroep in dit jaar wel plannen voor de toekomst blijven maken, wat geresulteerd 
heeft in een evenementenkalender voor 2022. 
 
Wat is er zoal wel gebeurd?  
▪ Vanuit  de SDD is ook dit jaar bestuurlijke ondersteuning verleend aan de Stichting dorpshuis de 

Kastanjeboom.  Zie hiervoor ook de website van Dirkshorn Bruist onder het kopje Dorpshuis de 
Kastanjeboom. 

▪ Een zestal van onze leden hebben dit jaar weer oud papier opgehaald. 
▪ Ondanks de corona is er toch nog een keer gezwabberd. 
▪ Er is een klankbordgroep in het leven geroepen als intermediair tussen het bestuur en de 

verenigingen. 
▪ Er zijn initiatieven om het  Oranjecomité en het Kermiscomité  nieuw leven in te  blazen. De SDD 

ondersteunt deze initiatieven zoveel mogelijk.  
 

 
Leden 
Zoals hierboven reeds geschreven: een aantal “jongeren” heeft de draad weer opgepakt om het 
Oranjecomité en het Kermiscomité nieuw leven in te blazen. Voor 2022 hebben ze plannen gemaakt. 
Hopelijk kunnen deze – in verband met corona misschien in aangepaste vorm - doorgang vinden.  
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Fondswerving / activiteitenfonds 
In samenspraak met de klankbordgroep hebben we gekeken hoe het activiteitenfonds beter kan 
aansluiten bij de wensen van de leden en derhalve toegankelijker kunnen maken zonder het doel van 
het fonds uit het oog te verliezen. 
We hebben een conceptvoorstel gedaan voor aanpassingen in het reglement welk voorstel in de 
Algemene Ledenvergadering van het najaar met algemene stemmen is aangenomen. ( Je kunt het 
nieuwe reglement terug vinden op onze website. 
 
Website en partners. 

Sinds september 2021 kent de website een redactie bestaande uit Gonnie van der Molen, Arie Dick 

Muntjewerf en Sjaak Kroon. Te bereiken via redactie@dirkshornbruist.nl De financiële zaken lopen 

via de administratie van de SDD.  

De website wordt in belangrijke mate ondersteund door de aangesloten partners. We hebben 

momenteel 32 partners. Nieuw in 2021 zijn: Proeflokaal Bolle Zus, Aangenaam Verwarming en 

Verkoeling, Freek Verhuur, Tim Limmen Tuin, Aanleg en Onderhoud, Communicatie Bureau de Geus,  

Van Der Werff Installatie B.V. en Brasserie de Kastanjeboom. 

 

Oud Papier. 

Ook dit jaar hebben weer 6 verenigingen eens per maand oud papier opgehaald. De opbrengst komt 

voor 80% ten goede aan de ophalers en 20% van de opbrengst gaat naar het activiteitenfonds van de 

SDD. Het ophalen van het oud papier wordt gecoördineerd door Marjo de Geus.  

Alle informatie m.b.t. het ophalen van oud papier is terug te vinden op de website van Dirkshorn 

Bruist onder het kopje SDD/oud papier. Hier staan ook de ophaaldata. De financiële zaken lopen via 

de administratie van de SDD. 

In 2022 wordt het oud papier opgehaald door: Het Sinterklaas comité, Muziekvereniging Onder Ons, 

Kinder speeldorp Dirkshorn, Biljartvereniging KOT, Scouting Aquarius en Voetbalvereniging 

Dirkshorn. 

 

Zwabberploeg. 

In het dorp zijn een aantal permanente zwabberaars actief. Daarnaast is er in Dirkshorn een 

zwabberploeg samengesteld die twee keer per jaar gecoördineerd Dirkshorn en directe omgeving 

vrijmaakt van zwerfafval. De werkzaamheden worden gecoördineerd door Ted Zaat. Door de 

coronamaatregelen is er dit jaar 1 keer gezwabberd. In 2022 zal er in april en in oktober worden 

gezwabberd. 

De financiële zaken lopen via de administratie van de SDD. 

 
Contact met de gemeente Schagen 
Na het overlijden van Marius Kant, die de contacten met de gemeente onderhield, moest dit contact 
opnieuw opgestart worden. Sjaak Kroon en Joke de Geest zijn in gesprek gegaan met Joke Kruit 
(wethouder)en Margreet Zonneveld (gebiedscoördinator). Joke de Geest onderhoudt de contacten 
onder meer  met Joke Kruit in verband met de nieuwbouw voor de scouting Aquarius en met 
Margreet Zonneveld over lopende zaken. Ook in 2022 tot datum nieuwe verkiezingen zullen deze 
contacten gecontinueerd worden. 
 
 
 

mailto:redactie@dirkshornbruist.nl


 
 

 Middenweg 44 
1746 EA Dirkshorn 

Sportakkoord gemeente Schagen. 
Het Sportakkoord met daaraan gekoppeld Team Sportservice Schagen is een belangrijk middel voor 
de sportverenigingen om vragen opgelost te krijgen en middelen te realiseren. De mogelijkheden 
worden nog wel eens vergeten; het is dus belangrijk om deze onder de aandacht te blijven brengen.  
 
In 2021 is Joke de Geest aanwezig geweest bij een van de door hen georganiseerde bijeenkomsten, 
die in het teken stond van “Ho wordt Schagen de gezondste gemeente”. Een inspirerende 
bijeenkomst met nieuwe ideeën en tips voor de sportverenigingen. 
 
Voor 2022 staat een “kies je sport”-dag op de agenda. Als SDD willen de  sportverenigingen 
enthousiasmeren en waar nodig faciliteren om deze dag ook in Dirkshorn e.o. te organiseren. 
 
Evenementenkalender. 
Vanuit het dorp kwamen geluiden om meer gezamenlijke en vereniging overstijgende evenementen 
te organiseren. We hebben dit besproken met de Klankbordgroep, wat geresulteerd heeft in een 
evenementenkalender voor 2022/2023. 
 
Het idee is om per evenement een werkgroep met een “trekker” te formeren, die verder vorm en 
inhoud geven aan het betreffende evenement.  De rol van de  SDD en de Klankbordgroep is initiërend 
en enthousiasmerend. Binnen de kaders van het Activiteitenreglement kunnen we financieel 
ondersteunen. 
 
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+ . De Jeu de Boule banen worden regelmatig gebruikt door de Vrouwen 
van Nu 

▪ 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.   
 
Materiaal beheer Stratenfestival. 
De vrijgekomen materialen van het voormalige stratenfestival liggen opgeslagen in de oude 
kleedkamers van het zwembad. Geluidsapparatuur ligt in de verwarmde opslag van de 
voetbalvereniging. 
 
Kontakten 
Dirkshorn is ook in  2021 vertegenwoordigd in de gemeentelijke adviesraden SARS (Sport) en KCARS 
(Kunst en Cultuur). Sijmen Schilder is lid van de KCARS en Jeen Hellinga is lid van de SARS. Beide 
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heren zitten op persoonlijke titel in deze gemeentelijke adviesraden. De SDD waardeert het zeer dat 
we als dorp vertegenwoordigt zijn. 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
Er is vanwege de corona maatregelen alleen in het najaar op  25 november 2021 een fysieke 
ledenvergadering gehouden.  
 
Belangrijkste punten tijdens deze vergadering waren:  
▪ WBTR proof maken van de verenigingen en stichtingen en UBO registratie : informatie over de 

bijeenkomst, die georganiseerd is en het vervolg dat daarop gegeven wordt in 2022. UBO 
registratie: verplichting van alle verenigingen om hun bestuursleden voor 23 maart 2022 bij de 
KvK als UBO te registreren. Deze verplichting geldt niet voor de informeel ingeschreven 
verenigingen bij de KVK. ( zoals biljartvereniging KOT en de Achterban) 

▪ Klankbordgroep  - de rol van de klankbordgroep, welke onderwerpen aan de orde zijn gekomen 
▪ Aanpassing reglement activiteitenfonds – voorbereid door de klankbordgroep en akkoord 

bevonden door de vergadering 
▪ Evenementenkalender – voorbereid door de klankbordgroep. Zie verdere informatie onder 

“evenementenkalender.” 
▪ Informatie en training over de toepassingsmogelijkheden van de website Dirkshorn Bruist 
 
In het voorjaar van 2022  is er geen schriftelijke ledenraadpleging geweest.  
 
De kascommissie voor 2021/2022 bestaat uit Ineke Naber en Dick de Geus Muntjewerf  
 
Zie verder de notulen van de ALV dd 25 november 2021. 
 
Financiën 

2021   

   

Saldo opbrengstenpartners en kosten website 
Dirkshorn Bruist 

€ 1.919,00  

Gemeente subsidie verenigingen/stichting  via 
SDD 

€ 23.141,00 Opbrengst gaat 1 op 
1 door. 

Donaties en NL doet € 900,00  

Ondersteuning vereniging via de SDD € 1.000,00 Opbrengst gaat 1 op 
1 door. 

Oud papier inzameling 20% regeling €634,00  

Zwabberen             €125,00  

Uitkering activiteitenfonds € 1.100,00 Jubileumboek en 
school voetbal. 

Vergader/stichtingskosten € 793,00  

Bank rente/kosten € 134,00  

 
 

Overzicht  31-12-2020 31-12-201 

Bankstanden € 90.098,41 €96.345,47 

   

Reserveringsfonds VV Dirkshorn € 35.853,72 €40.957,72 

Reservering Veerslootgebied € 20.513,46 € 20.517,07 
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Geoormerkt t.b.v. IJsclub € 2.459,40 € 2.459,40 

Geoormerkt Stratenfestival € 4.681,60 € 4.681,60 

Beschikbaar 
Beweegplein/Sportinitiatieven 

€ 8.605,93 € 8.570,93 

   

Totaal verplichtingen € 72.114,11 € 77.186,72 

   

Beschikbaar voor de leden( 
Activiteitenfonds) 

€17.984,30 € 19.158,75 

   

 

 

Toelichting:  

De kascontrole is dit jaar in handen van Ineke Naber en Dick de Geus. Het financiële jaarrapport 2020 

is opgesteld door Kapoen financieel management. 

 

Vooruitzichten 2022. 

Financieel: 

Op voorstel van het bestuur is € 13.000 toegezegd aan Scouting Aquarius als bijdrage aan een nieuwe 

accommodatie.  Deze bijdrage gaat ten laste van de reservering Veerslootgebied ( €5.000) en ten 

laste van het potje Beweegplein. ( €8.000)  

We verwachten nog een verzoek voor een financiële bijdrage uit het activiteitenfonds t.b.v. de 

organisatie van een triatlon. Er zijn initiatieven van een nieuw Oranje comité. En een Kermis Comité 

denkt weer aan de organisatie van een stratenzeskamp. Verzoeken om een bijdrage uit het 

Activiteitenfonds worden ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. 

 

Het is te verwachten dat de inkomsten in lijn van 2021 zullen liggen. Hierdoor ontstaan een 

toevoeging aan het activiteitenfonds van €2.500 tot €3.000.  

 

Overige vooruitzichten/acties van de SDD. 

 

- SDD inrichten conform- en werken volgens de WBTR. Aanpassen Huishoudelijk Reglement. 

- Zwabberploeg actief. ( Ted Zaat) 

- Ophalen oud papier ( Marjo de Geus) 

- Ondersteunen initiatieven Oranje Comité, Kermis Comité, Triatlon en een mogelijk Veersloot 

festival 2023. 

- Ondersteuning organiseren voor de verenigingen bij het WBTR traject. 

- Kontakten met Gemeente en Sportservice Schagen. 

- Gedeelte van de rol van dorpsblad  het Kontakt overnemen door de website Dirkshorn Bruist. 

 


