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Jaarverslag 2012
Algemene informatie:
De stichting is opgericht d.d. 13 januari 2010. Haar statutaire naam is Stichting Kurt Carisen
(SKC). De zetel van de stichting is in Noordwijk (Zuid-Holland). De stichting is ingeschreven
bij de Kamer van koophandel onder numnier 27366872. Aan de stichting is bij beschikking
van 25 oktober 2010 de fiscale ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling) status toegekend.
Het fiscaal nummer van de stichting is 821835531.
De doelstelling van de stichting is:
Het verwerven, (doen) restaureren, onderhouden, beheren, exploiteren en in stand houden van
varende monumenten, in het bijzonder van de motorstrandreddingsboot genaamd Kurt
Carisen met toebehoren, een en ander met inzet van vrijwilligers.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het bestuur van de stichting bestond gedurende hetjaar 2012 uit de heren H. Kok, voorzitter,
D.W.M. van der Niet, secretaris en C. den Hollander, penningmeester.
Hoofdactiviteiten 2012:
De restauratie van de boot en de revisie / restauratie van de waterdichte tractor zijn in 2012,
e
kwartaal van 2013, verder afgerond.
met een doorloop naar het 2
De tractor is gereviseerd, voor een fors deel door het bedrijf van de heer Ploegmakers
(Ploegmakers Machinery) in Vinicel NB, en voor het overige deel door de eigen mensen. De
boot is afgelakt en het elektrisch systeem is aangelegd. Het schiemanswerk en het
completeren van het lijnenwerk van de lanceerinrichting in de combinatie tractor, bootwagen
en boot zijn succesvol afgemaakt. De vaste marifooninstallatie is geplaatst. De
marifoonantennemast is, naar het oude model, opnieuw gemaakt. De werkzaamheden in 2012
waren erop gericht om de boot in maart 2013 op de Hiswa tentoonstelling aan het publiek te
presenteren, hetgeen ook is gelukt.
Eerder aangevraagde subsidies (2011) zijn grotendeels verkregen, waardoor de restauratie en
revisie afgerond konden worden. In 2012 zijn geInteresseerden en betrokkenen via 6
nieuwsbrieven op de hoogte gehouden over de voortgang.

Financiële positIe 2013
De verkregen subsidies t.b.v. de restauraties en revisies zijn op de aangewezen wijze besteed.
De in 2011 aangevraagde en gehonoreerde subsidies waren voldoende om de werkzaamheden
tot en met bet einde van het jaar 2012 uit te voeren.
De financiële positie van de Stichting per medio 2013 is als volgt:
Banksaldo per 26-08-’13: € 23.735,90
Nog te vorderen Fonds 1818 eindafrekening: € 2.746.
De eindrapportage is verstuurd. De financiële afwikkeling volgt daar nog op.
T.a.v. de verstrekte subsidie door het Cultuur Participatiefonds, de daaronder ressorterende
Vrijwilligersregeling moet de eindafrekening nog volgen. De maximale subsidie is reeds
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verstrekt maar niet totaal te gebruiken. Op basis van de afspraken zullen we vermoedelijk
€1.553,72 moeten terugbetalen.
Er staan verder geen vorderingen uit noch zijn er schulden te voldoen.
Er zijn ongeveer 30 donateurs. Er wordt vanaf Q4 2013 gewerkt aan uitbreiding van dat
aantal.
Bij de gemeente Noordwijk is een subsidieverzoek ingediend ten bedrage van € 7.500 voor de
revisie van de bootwagen.

Inzet door vrijwilligei’s en activiteiten:
In de samenstelling van de groep vrijwilligers is sprake van twee uittredende mensen en één
nieuwe, intredende. De webmaster is daarmee vervangen. De 15 overblijvende vrijwilligers
zijn tot en met medio 2013 allen ‘aan boord’ gebleven.’ Zes vrijwilligers haalden in 2012 hun
examen voor Vaarbewijs 1 en daarna II, op kosten van de Stichting. Een aantal vrijwilligers
zal nog het Marcom —B diploma gaan halen.

Overige gebeurtenissen en vooruitzichten 2013:
De officiële registratie van de Kurt Carlsen in het Nationaal Register van Varende
Monumenten was ook het formele einde van restauratieperiode van 3 jaar. Voor de volgende
winter 2013 —2014 is, zoals al gesteld, een grondige revisie van de bootwagen noodzakelijk.
De tweede heift van 2013 werd en wordt besteed aan het oefenen in lanceren, varen en weer
droog halen van de boot. Alle zes oefeningen tot en met medio augustus, met verschillende
weertypes en ‘sea states’, verliepen zeer goed. Enkele vrijwilhigers moeten in 2013 nog het
examen Marcom-B afleggen.
Rijkswaterstaat, eigenaar en beheerder van de v-uurtoren van Noordwijk, heeft meer tijd
nodig, (tot eind 2013) om tot een besluit te komen tot wel of niet openstelling voor het
publiek. De Stichting KC heeft de subs idieverstrekkers Fonds 1818 en de Gemeente
Noordwijk gevraagd, die bereid waren gelden ter beschikking te stellen t.b.v. deze
openstelling, verzocht hun toezegging nog aan te willen houden.
Per 26 augustus 2013 treedt de penningmeester af en zullen beide overblijvende bestuursleden
zo spoedig mogelijk de vacature invullen. De secretaris neemt het penningmeesterschap
tijdelijk waar.
Met de KNRM zijn de plannen voor permanente huisvesting van de Kurt Carisen in
combinatie met een nieuw operationeel boothuis in het stadium beland dat een principe
bouwaanvraag is ingediend. In een optimistische scenario zou dit nieuwe boothuis annex
reddingmuseum Noordwijk per eind 2014 gereed kunnen zijn.
De plannen voor tijdelijke huisvesting van het materiaal op de Kon. Wilhelmina Boulevard
zijn niet geeffectueerd vanwege de hoge kosten. Met de Zeilvereniging Noordwijk worden,
per jaar, afspraken gemaakt voor verlenging van het medegebruik van de loods waar ook de
restauratie is uitgevoerd.
Tijdelijke huisvesting op het strand voor het zomerseizoen 2014, ook t.b.v. de operationele
boot van de KNRM wordt verder onderzocht.

Noordwijk, 9 september 2013.
H. Kok, voorzitter
D.W.M. van der Niet, secretaris / penningsmeester vanaf 26 augustus 2013
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3440 M Woerden
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Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Kurt Carisen te Noordwijk
bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de
toelichting samengesteld.
Verantwoordelljkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samensteflingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van
de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid
van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de
stichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, bet rubriceren en bet samenvatten van fmanciële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij bet samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondsiagen op
basis van de door de stichting verstrekte gegevens geevalueerd. De aard van onze
werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening
kunnen verstrekken.
Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wi de jaarrekening samengesteld onder
toepassing van de grondsiagen voor financiële versiaggeving zoals deze door de stichting gekozen
en beschreven zijn, en zijn uiteengezet onder de grondsiagen voor waardering en
resultaatbepaling in de toelichting van de jaarrekening.
Woerden, 9 september 2013
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

drs. K van Wijngaarden AA RA CB

Grant Thornton Accnontants en Adviseuro By. is lid van Grant Thnrnton nternational Ld (Grant Thnrntnn International).
Grant Thcrnnn Accountants en Adviseurs By. is ingeschreven bij het handeisregister van de Karner van Knophandel Den Haag under nurnmer 28105565. Opal nnze diensten zijn de aigemene
vuorwaarden, gedepuneerd ter griffie van de Arrondinsementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Op verzoek ontvangt u een enemplaar van deze vncrwaarden. ledere aan.sprakelijkheid is
beperkt tnt het bedrag dat is vermeld in de ulgernene voorwaarden.
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Balans ultimo 2012

(in €)
3ldecember 2012

31 december2011

Activa

Liquide middelen

26.7 18

5.561

Totaal

26.718

5.56 1

Motor, wippertruck, tractor

26.718

5.561

Totaal

26.718

5,561

Passiva
Reserves enfondsen
Bestemmingsreserve
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Staat van baten en lasten over 2012 (in €)
Baten
Subsidies
VSB Fonds
Gemeente Noordwijk
Prins Bernard Cultuurfonds
Fonds cul. Part.
Fonds 1818
Sponsoring
Baalbergen fonds
Rabobank Bollenstreek e.o.
Techinsche Unie
Spruit en Dobbelmanduin
Bonnike
Siemerink
De lamme goedzak
Eclectic Security
Donaties en legaten
Legaten
Incasso Donateurs
Vd Lippe
Rotary
Electic Security
Pfister
Overige

Som der baten

Werkelijk 2012

Begroot 2012

12.73 6
10.250
10.984
33.970

12.736
13.000
4.900
13.730
44.366

1.000

1.000

Werkelijk 2011

6.000

-

-

-

-

250
500

-

-

-

-

350
2.100
17.925
270
50

13.000
4.102
23. 102
1.000
150
333
250
500
1.500
650

-

-

1.000

4.383

12.000
-

-

-

-

-

626
18.871

500
12.500

1.500
350
50
426
2.326

54.941

57.866

29.811

-

-

-

-
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Staat van baten en lasten over 2012 (in €)

Lasten
Boot
Reddingsboot& lanceerwagen
Materiaal en benodigdheden
Gereedschap
Keuringskosten boot
Vervoerskosten
Films, boeken & dvd’s
Consumpties vrijwilligers
Administratie en beheer
Opleidingskosten
Verzekeringen
Reclamekosten
Advieskosten
Energie / huur
Rente en bankkosten
Overige / onvoorzien

—

vervoig

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

21.970
3.464
51

12.050
21.030

19.730
4.681
783

1.036

350

151

520
27.041

3.500
36.930

1.028
26.373

4.450
968

4.900

-

6.743

720
5.620

1.373
293
232
2.000
121
681
4.700

Som der lasten

33.784

42.550

31.073

Saldo van baten en lasten

21.157

15.316

-1.262

Bestemming saldo
Reservering motor,
wippertruck, tractor

26.718

5.561

26.718

5.56 1

-

-

._
-

1.225
100
-

-
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Toelichting balans en staat van baten en lasten

Algemeen
De jaarversiaggeving van fondswervende instellingen is als zodanig niet wettelijk geregeid.
Er bestaan voor stichtingen summiere voorschrifien in artikel 2:10 BW. Het is voor het
maatschappelijk vertrouwen in de fondsenwerving beiangrijk dat de versiaggeving een
correcte weergave is van zowel de verwerving ais van de besteding van de middelen. Om die
reden is een openhartige, heldere en transparante versiaggeving vereist. Het bestuur van de
stichting hanteert daarom ais leidraad bij de door haar opgesteide jaarrekening Richtlijn 650
Fondsenwervende insteilingen van de Raad voor de Jaarversiaggeving.

Stichting
De stichting is opgericht d.d. 13 januari 2010. Haar statutaire naam is Stichting Kurt Carisen.
De zetel van de stichting is in Noordwijk (Zuid-Holiand). De stichting is ingeschreven bij de
Kamer van koophandel onder nummer 27366872. Aan de stichting is bij beschikking van 25
oktober 2010 de fiscale ANBI (aigemeen Nut Beogende Instelling) status toegekend. Het
fiscaai nummer van de stichting is 821835531.
De doeisteiiing van de stichting is:
1.
Het verwerven, (doen) restaureren, onderhouden, beheren, exploiterenen
instandhouden van varende monumenten, in het bijzonder van de
motorstrandreddingsboot genaamd Kurt C arisen, een en ander met inzet van
vrijwilligers.
2.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk icunnen zijn.
Het bestuur van de stichting bestond in het boekjaar uit de heren H. Kok, voorzitter, D.W.M.
van der Niet, secretaris en C. den Holiander, penningmeester.

Begroting
Het stichtingsbestuur heeft een totaie kostenraming opgesteid bij aanvang van het project.
Begroot zijn de aanschaf van boot en ander materieei en restauratiekosten tot en met het in
oude staat terugbrengen en vaar kiaar maken van de boot. Het totaal aan uitgaven in de initiëie
begroting bedroeg € 77.350. De in de staat van baten en iasten opgenomen begroting betreft
het deei van uitgaven en ontvangsten dat ziet op het jaar 2012.
Grondsiagen van waardering en bepaling saldo baten en lasten
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
De verantwoording van inkomsten en uitgaven vindt in beginsei plaats op het tijdstip waarop
de onderliggende toezeggingen zijn gedaan c.q. de aan de aangegane verplichtingen ten
grondsiag liggende prestaties zijn geieverd
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De investeringen zijn gefinancierd uit subsidies en inzamelingsacties. De baten zijn verwerkt
in de staat van baten en lasten. De investeringen zijn ineens ten laste van de staat van baten en
lasten geboekt. Reden voor deze verwerkingswijze is de overdracht van de Kurt Carisen na
restauratie (conform artikel 2.5 van de Statuten).
Resultaat boekjaar
Het behaalde resultaat over het boekjaar wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Transacties met verbonden part Uen
Gedurende het verslagjaar 2012 zijn geen transactie met verbonden partijen geweest anders
dan de declaratie van onderbouwde onkosten.

Noordwijk, 9 september 2013

H. Kok, voorzitter

D.W.M. van der Niet, secretaris / penningmeester (vanaf 26 augustus 2013)
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