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Stichting Kurt Carlsen 2013

Jaarverslag 2013

~ ~ ~ ~ infer a~~e.
De stichting is opgericht d.d. 13 januari 2010. Haar statutaire naam is Stichting Kurt Carlsen
(SKC). De zetel van de stichting is in Noordwijk (Zuid-Holland). 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(algemeen Nut Beogende Instelling) status toegekend.
Het fiscaal nummer van de stichting is 821835531.
~ cis l~t~lli man cl~ ~ ~c to i~:
Het verwerven,(doen)restaureren, onderhouden, beheren, exploiteren en in stand houden van
varende monumenten,in het bijzonder van de motorstrandreddingsboot genaamd Kurt
Carlsen 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 2013 uit de heren H. Kok, voorzitter,
D.W.M. van der Niet, penningmeester en R. van Zuijlen, secretaris.
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De Kurt Carlsen is ondersteund door verschillende sponsoren tentoongesteld op de HISWA
watersport tentoonstelling. Vlak voor de restauratie gereed was. Dit leverde goede aandacht
en publiciteit op vooral voor de sponsoren. Hoewel het transport heel wat voeten in de aarde
heeft gehad wordt dar met veel plezier op teruggekeken.
De restauratie van de boot en de revisie /restauratie van de waterdichte tractor zijn op 13 juni
2013 exact op haar 60Ste verjaardag formeel afgerond. Dit is groots gevierd met de uitreiking
van de status Nationaal Varend Erfgoed met de volledige A status. Dit alles met de nodige
publiciteit en in aanwezigheid van 250 genodigden in Noordwijk op de oorspronkelijke
locatie van de indiensstelling van de Kurt Carisen op 14juni 1953, in het huidige boothuis
van de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij).
In 2013 hebben zijn 14 vaardagen genoteerd in het logboek. Dit leverde vaak een
aantrekkelijk schouwspel op aan het Noordwijkse strand. Elke twee weken is er een lancering
in het schema opgenomen om ervaring op te doen met de boot en wanneer mogelijk werden
enkele donateurs uitgenodigd om de lancering mee te maken.
Eind september zijn 2013 hebben de vrijwilligers met de boot de jaarvergadering van de
Nautische Vereniging Oude Redding Glorie(ORG)bijgewoond, welke gebeurtenis al enkele
jaren gecombineerd wordt met een statische show van meer dan 25 oude reddingboten in de
gemeentelijke binnenhaven van Lemmer. De Kurt Carlsen is bij die gelegenheid als
`nieuwste' totaal gerestaureerde reddingboot met inzet van alle scheepshoorns, geschut en
binnengehaald. Dit evenement betekende tevens de afsluiting van het seizoen 2013. Voor de
winter 2013 — 2014 zijn verder alleen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd en is de bootwagen totaal gereviseerd en van nieuwe, met de originele staat
overeenkomende stalen voorwielen voorzien.
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De verkregen subsidies t.b.v. de restauraties en revisies zijnop de aangewezen wijze besteed.
De in 2012 aangevraagde en gehonoreerde subsidies waren voldoende om de werkzaamheden
tot en met het einde van hetjaar 2013 uit te voeren.
De financiële positie van de Stichting per einde 2013 is als volgt:
Banksaldo per 31-12-'13: € 21,444
Er is € 16.000 opgenomen als reservering voor de projecten tijdelijke huisvesting en
openstelling Vuurtoren.
Er waren rond dezelfde datum ongeveer 30 donateurs en een beperkt aantal sponsoren. Er
wordt continue 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 te besteden in 2014.
Ir~z~t oei- va~ij ii~ïg~r~ en a~~ïvit~it~na
In de samenstelling van de groep vrijwilligers is sprake van drie uittredende mensen en één
nieuwe, intredende. De groep vanl3 overblijvende vrijwilligers, waarvan het merendeel nog
steeds deelneemt vanaf het begin, zijn zeer enthousiast en loyaal. Er wordt elke dinsdag avond
gewerkt aan de toekomst van de Kurt Carlsen en haar toebehoren.
ve~i~ l~~rtea~~~~~ e v+~r~~i~~ 214:
Rijkswaterstaat, eigenaar en beheerder van de vuurtoren van Noordwijk, heeft nog steeds
meer tijd nodig,(tot eind 2014)om tot een besluit te komen tot wel of niet openstelling voor
het publiek. De Stichting KC heeft de subsidieverstrekkers 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 is de penningmeester afgetreden en de secretaris is
penningmeesterschap geworden. Een nieuwe secretaris is gevonden in dhr. R.(Roel) van
Zuijlen, een van de initiatiefnemers van de Stichting.
Gedurende de winter van 2014 — 2015 is het voornemen om de z.g. Wipper Truck in oude
staat terug te brengen en verder te reviseren. Daarnaast vindt weer normaal onderhoud plaats
aan de boot, de bootwagen en de tractor.
Met de KNRM zijnde plannen voor permanente huisvesting van de Kurt Carisen in
combinatie met een nieuw operationeel boothuis in een vergevorderd stadium. In het huidige
scenario zou dit nieuwe boothuis annex reddingmuseum Noordwijk per begin 2016 gereed
kunnen zijn. De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van zowel de
KNRM als de Stichting Kurt Carlsen wordt naar verwachting voor het eind van de maand
oktober 2014 ingediend. De financiering van de nieuwbouw,inclusief het boothuis annex
museum voor de Kurt Carlsen is door de directie van de K:NRM recent goedgekeurd.
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Met de Zeilvereniging Noordwijk worden, per jaar, afspraken gemaakt voor verlenging van
het medegebruik van de loods waar ook de restauratie is uitgevoerd.

Noordwijk,6 oktober 2014
H. Kok, voorzitter
D.W.M. van der Niet, penningsmeester
R. van Zuijlen, secretaris
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Aan: bestuur Stichting Kurt Carlsen

Grant Thornton
Accountants en Adviseurs B.V.
Vijzelmolenlaan 8
Postbus 33
3440 AA Woerden
T 088 - 676 90 00
F 068 - 676 9D 10
www.gt.nl

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Kurt Carlsen te
Noordwijk bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten
over 2013 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht 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 overeensteintning met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep
geldende standaard voor samenstellingsopdxachten, bestonden onze werkzaamheden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte
gegevens geëvalueerd. 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 wij de jaarrekening samengesteld onder
toepassing van de grondslagen voor financiële veYslaggeving zoals deze door de stichting
gekozen en beschreven zijn, en zijn uiteengezet onder de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling in de toelichting van de jaarrekening.
Woerden,6 oktober
~nto}~Accountants en Adviseurs B.V.
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Grant Thornlan Accountants en Adviseurs B.V: is lid van Grant Thmntoo Infemational Ltd (Grant Thamton Intemalianaq.
Grant Thornton Accountants en Advi~urs B.V. is ingeschreven by het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 28105565.Op ai onze diensten zijn de algemene
voorviaarden, gedeponeerd ter griffre van de ArzandissemenGsrachWank te Den Haag, van toepassing. Op verzoek onriangt u een exemplaar van deze voorwaarden. Iedere aansprakelykheid is
beperkt tat het bedrag dat is vermeld in de algemene voorwaarden.
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Balans ultimo 2013(in €)
31december 2013

31 december 2012

Activa

Liquide middelen

21.444

26.718

Totaal

21.444

26.718

5.444

26.718

8.500
7.500

-

21.444

26.718

Passiva
Reserves enfondsen
Bestemmingsreserve door bestuur
Motor, wippertruck, tractor en
permanente huisvesting

Bestemmingsreserve door derden
Tijdelijke huisvesting
Vuurtoren openstelling

Totaal
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Stichting Kurt Carlsen, Noordwijk(ZH)
Staat van baten en lasten over 2013(in €)
Baten
Subsidies
VSB Fonds
Gemeente Noordwijk
Prins Bernard Cultuurfonds
ANWB
Fonds 181
Fonds voor Cultuurparticipatie
Sponsoring
Baalbergen fonds
Rabobank Bollenstreek e.o.
Hiswa
Spruit en Dobbeimanduin
Bonnike
Drysuits
Noordwijk herlancering
Eclectic Security
Donaties en legaten
Legaten
Donaties

Vaarinkomsten
Oud ijzer
Som der baten

Werkelijk 2013

Begroot 2013

Werkelijk 2012

15.000
2.750
2.335
2.746
-/- 1.455
21.3~6

15.000
15.000

12.736
10.250
10.984
33.970

1.000

1.000

1.000

2.175
3.175

2.000
2.500
2.000
7.500

250
500
350
2.100

-/- 166
2.123
1.957

1.000
1.000

17.925
946
18.871

180
26.688

10.000
33.500

54.941

~ra~tTharnton
TER ICE
Oran

a~~our►~

F!~ TiE
o

a vr u►s B.v.

Pagina 8

Stichting Kurt Carlsen, Noordwijk(ZH)
Staat van baten en lasten over 2013(in €)-vervolg

Lasten
Boot
Reddingsboot& lanceerwagen
met uitrusting
Materiaalbenodigdheden t.b.v.
onderhoud en te waterlating
Vervoer/Reiskosten
Films, boeken & dud's
Consumpties vrijwilligers
Administratie en beheer
Opleidingskosten
Verzekeringen
Reclamekosten(Hiswa)
Advieskosten
Energie /huur
Tijdelijke huisvesting
Rente en bankkosten
Overige /onvoorzien

Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo
Reservering motor,
wippertruck, tractor en
permanente huisvesting
Tijdelijke huisvesting
Openstelling vuurtoren

Werkelijk 2013

Begroot 2013

Werkelijk 2012

13.237

13.300

21.970

11.761

9.600

3.515

388
1.310
26.696

500
1.000
24.400

1.036
520
27.041

683
1.287
972
-/- 100
118
2.306
5.266

4.900
1.250
4.750
1.750
35.850
2.755
51.255

4.450
968
1.225
100
6.743

31.962

70.755

33.784

-/- 5.274

-/- 37.255

21.157

5.444

26.718
-

8.500
7.500
21.444

26.718
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Stichting Kurt Carlsen, Noordwijk(ZH)
Toelichting balans en staat van baten en lasten

Algemeen
De jaarverslaggeving van fondswervende instellingen is ais zodanig niet wettelijk geregeld.
Er bestaan voor stichtingen summiere voorschriften in artikel 2:10 BW.Het is voor het
maatschappelijk veenouwen in de fondsenwerving belangrijk dat de verslaggeving een
correcte weergave is van zowel de verwerving als van de besteding van de middelen. Om die
reden is een openhartige, heldere en transparante verslaggeving vereist. Het bestuur van de
stichting hanteert daarom als leidraad bij de door haar opgestelde jaarrekening Richtlijn 650
Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Stichting
De stichting is opgericht d.d. 13 januari 2010. Haar statutaire naam is Stichting Kurt Carlsen.
De zetel van de stichting is in Noordwijk (Zuid-Holland). De stichting is ingeschreven bij de
Kamer van koophandel onder nummer 27366872. Het fiscaal nummer van de stichting is
821835531.
De doelstelling van de stichting is:
1.
Het verwerven,(doen)restaureren, onderhouden, beheren, exploiteren en
instandhouden van varende monumenten, in het bijzonder van de
motorstrandreddingsboot genaamd Kurt Carlsen, 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 kunnen zijn.
Het bestuur van de stichting bestond in het boekjaar uit de heren H. Kok, voorzitter, D.W.M.
van der Niet, penningmeester en R. van Zuijlen, secretaris.
Begroting
Het stichtingsbestuur heeft een totale kostenraming opgesteld bij aanvang van het project en
daarna jaarlijks voor elk jaar een begroting opgesteld. Begroot zijnde aanschaf van boot en
ander materieel en restauratiekosten tot en met het in oude staat terugbrengen en vaar klaar
maken van de boot. De in de staat van baten en lasten opgenomen begroting betreft het deel
van uitgaven en ontvangsten dat ziet op hetjaar 2013.
Grondslagen 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 beginsel plaats op het tijdstip waarop
de onderliggende toezeggingen zijn gedaan c.q. de aan de aangegane verplichtingen ten
grondslag liggende prestaties zijn geleverd.
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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 artike12.5 van de Statuten).
Resultaat boekjaar
Het behaalde resultaat over het boekjaar wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Transacties met verbonden partijen
Gedurende het verslagjaar 2013 zijn geen transactie met verbonden partijen geweest anders
dan de declaratie van onderbouwde onkosten.

Noordwijk,6 oktober 2014

H. Kok, voorzitter

D.W.M. van der Niet, penningsmeester

R. van Zuijlen, secretaris
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