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JAARVERSLAG 2019  

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 

11 april en 28 november 2019 

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: 12 

Recreatie & Welzijn: 6 

Basisscholen: 3 (betreft zichtbaarheid naar de inwoners) 

Jan Kistemaker fonds 

Partners: 24 

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 
In dit  jaarverslag passeren de belangrijkste aspecten, die in het jaar 2019 aan de orde zijn geweest, de revue.    
Het liquideren van de handbalvereniging, het opzetten van een beweegplein zijn de belangrijkste en het 
sportakkoord van de gemeente Schagen.  
 

Leden 
De handbalvereniging Dirkshorn en de volleybalvereniging VODI zijn opgehouden te bestaan en dus geen lid 
meer. De  muziekschool Valkkoog en de EHBO vereniging zijn aangeschreven om lid te worden, maar tot nu toe 
is daar geen reactie op geweest.  
Schagen Actief, waaronder het beheer van zwembad De Veersloot valt, is lid geworden.  
   

Fondswerving / activiteitenfonds 
De oud papierinzameling  verloopt  uitstekend onder coördinatie van Marjo de Geus. Er is één keer een 
misverstand geweest maar dat is prima afgehandeld door duidelijke afspraken. De 6 verenigingen  stichting 
kinderspelen Dirkshorn, voetbalvereniging  Dirkshorn, muziekvereniging Onder Ons, Oranjecomité, 
biljartvereniging KOT en waterscouting Aquarius gaan om toerbeurt op de 3de zaterdag in de maand het papier 
ophalen. Verder vindt er nog een inzameling plaats bij de Hornhoeve. Naar het zich laat aanzien zal de 
opbrengst dit jaar beter zijn dan in 2018. De resultaten van de voorgaande jaren zijn zichtbaar op de website. 
Van de opbrengsten gaat 80% rechtstreeks naar de ophalende verenigingen en 20% gaat naar het 
Activiteitenfonds van de SDD. 
 
De SDD heeft meegedaan met NLdoet van het Oranjefonds. De klus bestond uit opruimactiviteiten van de oude 
handbalaccommodatie, waarvoor € 400  vanuit het oranjefonds is gedoneerd. Voor 2020 is ook weer een klus 
aangemeld en is een bijdrage van € 350  toegezegd.    
 
Er zijn 23 bedrijven als partner verbonden aan de SDD. In 2019 is  “De Oude Kantine” van beheerder Laura 

Karstens Langedijk partner van de SDD geworden. Vanuit de opbrengsten van de partners worden de kosten 

voor de website betaald. De financiële middelen die overblijven komen ten gunste van het Activiteitenfonds. 

 

De leden van de SDD hebben het  bestuur mandaat gegeven om, indien nodig, maximaal €5.000 uit het 

Activiteitenfonds te besteden voor de realisatie van het Beweegplein.  

Handbal  

Dit jaar is de handbal locatie ontmanteld. De lichtmasten hebben, tegen een kleine donatie, een goede 

bestemming gevonden in Friesland. In Dirkshorn en omgeving waren er geen geïnteresseerde verenigingen.  De 

zitbanken zijn naar zwembad De Veersloot en de voetbalvereniging Dirkshorn gegaan en worden deels 

hergebruikt op het Beweegplein. Trespa platen zijn particulier bezit geworden via het medium marktplaats. 

Oud ijzer is naar fa. Bechthold gebracht en heeft nog wat geld opgeleverd. Kantine spullen zijn merendeels 

ondergebracht bij een beginnende locale ondernemer. Eind juli is het gebouw gesloopt nadat er een kleine 

asbestsanering heeft plaats gevonden. Het asfaltgedeelte is kosteloos schoongespoten door de locale 

brandweer, die meerdere malen het gebouw als oefenobject heeft gebruikt. 

In samenspraak met de interim voorzitter M. van den Brink is de procedure van de opheffing van de vereniging 

gestart. De verklaring non-verzet is medio december door de Rechtbank Noord-Holland verstrekt en 

opgestuurd naar de kamer van Koophandel. Hierdoor is de opheffing van de handbalvereniging, helaas,  een 

voldongen feit geworden.  De bewaartermijn voor de stukken, onder beheer van de SDD, is 7 jaar. De nog 

aanwezige financiële middelen worden, conform de statuten van de voormalige handbalvereniging, ingezet 

voor de realisatie van een deel van het Beweegplein.  
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Multifunctioneel Beweegplein 

De ontwikkeling van het  Beweegplein valt onder de paraplu van het leefbaarheidsplan 2de fase 

Veerslootgebied. Het initiatief wordt uitgewerkt door de SDD in het kader van de burgerparticipatie. Doordat 

het een openbaar gebied is waar de gemeente voor verantwoordelijk is, is er regelmatig afstemming met de 

gemeente.  

Het hele plan vraagt een investering van ruim €100.000, waarvan een deel in zelfwerkzaamheid wordt 

uitgevoerd.  

De gemeente heeft € 43.500 excl. btw als subsidie beschikbaar gesteld voor een deel van de werkzaamheden. 

Diverse opruimings- en inrichtingskosten en het plaatsen van de multifunctionele Beweegkooi zijn voor 

rekening van de gemeente geweest. Daarnaast heeft het SDD bestuur diverse fondsen aangeschreven voor een 

donatie. Het fonds van de Rabobank was goed voor € 15.000, de gemeente heeft een extra stimulering subsidie 

ter beschikking gesteld van €5.000. Van de Dorpsraad hebben we €1.000.- ontvangen. De Rotary Harenkarspel 

en Schagen waren goed voor € 700.- waar een duurzame picknicktafel voor zal worden aangeschaft. Vanuit de 

voormalige handbalvereniging is €14.750 beschikbaar gekomen voor het Beweegplein. 

 De multifunctionele beweegkooi is eind september geïnstalleerd en daar wordt sindsdien veelvuldig gebruik 

van gemaakt. De coating voor de miniatletiekbaan en de belijning voor de sportkooi is nog niet aangebracht 

vanwege de temperatuur en vochtigheid.  

Na overleg met de omwonenden zal er geen half-pipe gerealiseerd worden.      

Over de beweegtoestellen is ruimschoots overleg geweest met de sportverenigingen in het Veerslootgebied,  

de gymnastiekvereniging Udi Wik, fysiopraktijk Lijf&Visie en Team Sportservice Schagen. Er wordt een Twister, 

een Crosstainer en een Walker geplaatst. 

Vanaf de parkeerplaats is een trap aangelegd met overtollig materiaal van een aanwonende. De doelstelling 

om het beweegplein in 2019 te realiseren is helaas niet gelukt. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal dit 

voor medio volgend jaar afgerond zijn.  

Accommodatiebeleid gemeente Schagen 

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

Verwacht wordt dat de evaluatie in 2020 zal plaatsvinden. Voorts is de bijdrage aan het solidariteitsfonds voor 

de buitensportaccommodaties voor 2019 gebaseerd op de ledenopgave van oktober 2018. 

Sportakkoord gemeente Schagen 

De SDD heeft deelgenomen aan diverse sessies voor het realiseren van het sportakkoord van de gemeente 

Schagen. Begin november moest dat zijn beslag krijgen om voor landelijke subsidie in aanmerking te komen. 

Dat is gelukt. Naast de SDD hebben de volgende leden het sportakkoord ondertekend: waterscouting Aquarius, 

biljartvereniging KoT, tennisverening Dirkshorn en voetbalvereniging Dirkshorn. In december zijn de 

actiepunten van het slotakkoord geformuleerd,  waaronder de door de SDD ingebrachte punten zoals,  

“Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken. De SDD en OFS willen met andere clubs gezamenlijke 

inkoop van energie, verzekeringen, materialen etc.” 

 

Leefbaarheidplan  Dirkshorn, Stroet en Groenveld 

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

die door de SDD zullen worden/zijn opgepakt: 
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➢ Arrangement 50+/60+ 
In het project beweegplein is ruimte gecreëerd voor 2 Jeu de Boule banen. Er zijn diverse 
belangstellenden. Verder voortgang wordt in 2020 verwacht. 

➢ 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. 

➢ Ledenpas of sportpas 
Geen ontwikkelingen.  

➢ Behoud zwembad 
Geen ontwikkelingen.     

➢ Behoud UDI-WIK gymnastiekvereniging 
Udi Wik is nauw betrokken bij de opzet van het beweegplein en heeft voorname stem gehad bij de 
beweegtoestellen.   

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

➢ Verdere uitwerking  / ontwikkeling van het veersloot gebied 2de fase  
In uitvoering is de ontwikkeling van het Beweegplein en de waterscouting Aquarius heeft een plan 
voor een nieuw clubgebouw. De ontwikkelingen rond het beweegplein zijn eerder verwoord in het 
hoofdstuk Multifunctioneel Beweegplein. 
 

Zwabberploeg 

De zwabberploeg is dit jaar tweemaal (11 april en 24 oktober) in actie gekomen. Er lag minder zwerfvuil mede 
doordat op spontane wijze diverse mensen op eigen initiatief bezig zijn met het opruimen van zwerfvuil.  
In april is de zwabberploeg vanuit het dorpshuis vertrokken en in oktober vanuit “De Oude kantine”. 
 

Materiaal beheer Stratenfestival. 
Het materiaal is, vanwege de sloop van het handbalgebouw,  ondergebracht bij zwembad De Veersloot. Niet 
meer ter zake doende attributen zijn, na overleg met de stichting Stratenfestival, afgevoerd. 
 
Website 
De website www.dirkshornbruist.nl blijft zich continue ontwikkelen. Ook in 2019 is aan Senseview gewerkt. 
Naast autobedrijf Koelman is in november een demo geïnstalleerd bij buurtsuper SPAR. Inmiddels zijn de 
websites van waterscouting Aquarius en basisschool De Regenboog verbonden met onze website. 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 12.500 
bezoekjes. 
 
Kontakten 

Met de dorpsraad vindt over een aantal onderwerpen afstemming plaats. 
De SDD is ook dit jaar vertegenwoordigd in de gemeentelijke adviesraden SARS (Sport) en KCARS (Kunst en 
Cultuur). Goede onderlinge afstemming van evenementen is noodzakelijk. In de rubriek Alle Nieuws van de 
website Dirkshornbruist kan men activiteiten plaatsen. 

Algemene Ledenvergaderingen 
Er zijn 2 algemene ledenvergaderingen gehouden op 11 april en 28 november. 
Naast de lopende zaken zijn onderstaande aspecten vermeldenswaardig:  
Op 11 april is penningmeester Sjaak Kroon unaniem herbenoemd. De kascommissie voor 2019 zal bestaan uit 
Kees Francis (muziekvereniging Onder Ons) en Arie Dick Muntjewerf (biljartvereniging KOT).  

http://www.dirkshornbruist.nl/


 
 

   

5 

P
ag

in
a5

 

 

 

 

 
Partner Tim Kapoen van Kapoen Financial Management bv zal de accountantsverklaring opstellen. 

 
Financiën 

Banksaldo rekening courant per 01-01-2019 was € 2.368,96 en is per 31-12-2019 € 30.564,81 
Banksaldo spaarrekening per 01-01-2019  was € 65.122,06 en is per 31-12-2019 € 70.226,21   
Totaal bank per 01-01-2019 was €67.491,02 en is per 31-12-2019 € 100.793,02. 
 

2019  Inkomsten Uitgaven 

   

Opbrengstenpartners en kosten website Dirkshorn 
Bruist 

€     2.562,00 €    1.567,82 

Gemeente subsidie vereniging  via SDD €  23.613,00 €  23.613,00 

Beweegplein opbrengsten en gemaakte kosten €  37.057,95 €  10.244,71 

Oud papier inzameling €    3.773,54 €    3.030,00 

Zwabberen €       250,00 €       209,14 

Nldoet €       400,00 €            0,00 

Vergader/stichtingskosten €           0,00 €       360,10 

Bank rente/kosten €          6,15 €       155,37 

 
 

Reserveringsfondsen  31-12-2019 

Vaste verplichtingen en geoormerkte gelden:  

  

 Algemeen + Veerslootgebied. €  20.511,46 

Reserveringsfonds VV Dirkshorn €  30.750,72 

Beheer financiën IJsclub €  2.458,80 

Opbrengsten en kosten t.b.v. Beweegplein €  26.833,24 

Beheer materialen straatfestival t.b.v. verenigingen €  4.680,60 

  

Totaal vaste verplichtingen en geoormerkte gelden. €  85.234,82 

Totaal banksaldo 31-12-2019 €  100.793,02 

  

Activiteitenfonds voor leden. ( banksaldo minus vaste 
verplichtingen en geoormerkte gelden) 

€  15.558,20 

 

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 2019 is er door de leden geen beroep gedaan op het Activiteitenfonds. Per 31-12-

2018 zat er in het fonds € 13.955,09 en op 31-12-2019 € 15.558,20.  

 

 


