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S/ch/ng Kurt Carlsen 2021 

 
Jaarverslag 2021 

Algemene	informatie:	
De s4ch4ng is opgericht d.d. 13 januari 2010. Haar statutaire naam is S4ch4ng Kurt Carlsen (SKC).  
De zetel van de s4ch4ng is in Noordwijk (Zuid-Holland). De s4ch4ng is ingeschreven bij de Kamer van 
koophandel onder nummer 27366872. Aan de s4ch4ng is bij beschikking van 25 oktober 2010 de fiscale ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) status toegekend. Vanaf 1 januari 2016 is ook een Culturele ANBI 
toegekend. Het fiscaal nummer van de s4ch4ng 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 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 s4ch4ng bestond gedurende het jaar 2021 uit de heren H. Kok, voorziVer, D.W.M. van der 
Niet, penningmeester en J. HoVenga, secretaris. Helaas is Jan HoVenga in oktober 2021 overleden. 

Hoofdactiviteiten	2021:	

2021 was weer een bijzonder jaar in Nederland zat nog volop in de Covid-19 crisis. Net als in 2020 zijn bijna alle 
evenementen weer geannuleerd. Vaartochten: In het logboek van 2021 zijn 8 vaartochten opgenomen. Pas 
vanaf 26 juni kon de eerste tocht gemaakt worden. Waarvan 4 voor de kust van Noordwijk en 4 als onderdeel 
van de tocht naar de vergadering van de Oude Reddingsglorie in Lemmer. Sponsors en vooral donateurs konden 
dit jaar weer niet mee. Dit zet druk op het aantal donateurs wat in de afgelopen twee  jaar met 20% is 
afgenomen. 

Onderhoud: De Kurt Carlsen, de tractor en de bootwagen zijn na elk vaarseizoen toe aan normaal onderhoud. 
Daar zijn vele dinsdagavonden aan besteed gedurende de winterperiode. 
 
Vuurtoren openstelling: Helaas gooide de Covid crisis ook de volledige exploita4e van de Vuurtoren in het 
water. Vanaf 7 juni is de vuurtoren alsnog opengesteld, zij het met beperkingen. Toch kunnen we spreken van 
een goed tweede jaar. In totaal konden 4685 mensen de Vuurtoren bezoeken.  

Nieuw	onderkomen:	
Samen met het Genootschap Oud Noordwijk zijn in 2020 plannen gemaakt om bij het Museum Noordwijk een 
onderkomen voor de Kurt Carlsen te realiseren. Deze plannen zijn in 2021 door de Gemeente Noordwijk in 
tweede instan4e alsnog afgewezen. Helaas zijn onze investeringen in planvorming, waaronder het laten 
produceren van een ontwerp  en een s4ch4ngskosten berekening voor deze loca4e te niet gedaan. 

Eind 2021 is opnieuw met de gemeente overlegd over het voorzien in een 4jdelijke en permanente huisves4ng, 
met -van beide zijden- een sterke voorkeur voor de loca4e direct naast de vuurtoren. Een 4jdelijke voorziening 
is nodig vanwege de eveneens eind 2021 opgezegde huur van de huidige stallingsruimte. 

Inzet	door	vrijwilligers:		
De groep Kurt Carlsen vrijwilligers is afgenomen in 2021. Er is nu wel behoece aan wat versterking van de groep 
om de con4nuïteit van vaartochten te garanderen. Er is een aparte groep van 14 Vuurtoren vrijwilligers voor 
zondag openstelling. Dit is in 2021 voldoende gebleken. 
 
 
Financiële	positie	2021	
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De verkregen subsidies t.b.v. de restaura4es en revisies van het materieel en de vuurtoren zijn op de 
aangewezen wijze besteed. De aangevraagde en gehonoreerde subsidies waren voldoende om de 
werkzaamheden tot en met het einde van het jaar 2021 uit te voeren.  

Voor de openstelling van de Vuurtoren zijn voldoende fondsen verworven. Deze zijn gebruikt om te kunnen 
voldoen aan de gestelde inrich4ngseisen. Met ac4viteiten in en op de Vuurtoren zijn in 2021 inkomsten 
gegenereerd. 

Zodra de omgevingsvergunning voor de beoogde of een andere huisves4ngsoplossing onherroepelijk is zal 
subsidie worden aangevraagd bij o.a. ons bekende fondsen voor de realisa4e en inrich4ng van het 
Reddingmuseum Noordwijk.  

In 2021 is er subsidie van de Gemeente Noordwijk ontvangen uit het Covid-19 noodfonds. Dit voor de jaren 
2020 en 2021. Er is  compensa4e aangevraagd en ontvangen voor de financiële tekorten die ontstonden door  
deze crisis. 

De financiële posi4e van de S4ch4ng per einde 2021 is als volgt:  

Banksaldo rekeningen per 31-12-2021: € 60.131,33. 

Er is € 16.990,57 opgenomen als reservering voor de projecten huisves4ng en openstelling Vuurtoren. 
Er is  € 43.140.76 opgenomen als algemene reserve. 

Er waren rond dezelfde datum ongeveer 73 donateurs en een beperkt aantal sponsoren. Er wordt gewerkt aan 
uitbreiding van dat aantal. In 2021 is helaas een duidelijke afname te zien als gevolg van het niet kunnen 
uitvoeren van zichtbare ac4viteiten voor en met sponsors en donateurs door Covid-19.                                                                                                                                     

Noordwijk, 30 juni 2022 

H. Kok, voorziVer 

D.W.M. van der Niet, penningmeester  

A.v.d. Heuvel secretaris 
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Jaarrekening 2021 
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Jaarrekening 2021 

Balans ultimo 2021 (in €) 

Activa 

31december 2021 31 december 2020 

Materiële vaste activa 

Vooruitbetaalde kosten 

p.m. 

- 

p.m. 

- 

Liquide middelen 60.131 35.099 

Totaal 60.131 35.099 

Passiva 
Reserves en 
fondsen 
Vrije reserve 

-/- 45.040 -/- 15.771 

Bestemmingsreserve door bestuur 
Motor, wippertruck, tractor en - - 
permanente huisvesting         -/-         0           0        
      

Bestemmingsreserve door derden 
Tijdelijke huisvesting 
Vuurtoren openstelling 7.500 

  7.591 
 7.500 

 10.828 

Model Zeeegel                     0  1.000       

Totaal 60.131 35.099 
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Staat van baten en lasten over 2021 (in €) 
Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 

Baten 
Subsidies 
Gemeente Noordwijk  10.390              1.000                                            4.000 
Fonds 1818            0                     0                                            2.240 
   

   10.390             1.000                                            6.240 

Sponsoring en evenementen 
Strandexploitatie  250                  250                                                245 
VDSD B.V. 295                  250                                                290 
Salesmeisje 290 
Abswoude BV 275 
Overige (incl. evenementen)                         0   2.500                                               100 
                                                               1.110   3.000                                               635 
Donaties en legaten 
Donaties 2.400   5.000 3.165 

2.400   5.000 3.165 

Exploitatie  
Vuurtoren 21.230 15.000 15.765 

21.230 15.000 15.765 

Overige inkomsten 

Oud ijzer 
Rente 

     0 -                                                    222 
  3 -                                                        3 

Som der baten   35.133            24.000 26.031 
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Staat van baten en lasten over 2021 (in €) – vervolg 
Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020 

Lasten 
Boot 
Reddingsboot, lanceerwagen 

en Wippertruck met 
uitrusting 

Materiaal,benodigdheden t.b.v. 
onderhoud en te waterlating 

   299              2.000 1.295 

    
   392 1.900                                                   227 

Consumpties vrijwilligers 600 250   93 
1.291 4.150 1.615 

Vuurtoren 
Investering openstelling                         3.237             5.000                                               11.387 

3.237             5.000                                               11.387 

Administratie en beheer 
Verzekeringen    932 1.000    634 
Administratie-Communicatie    891 1.000    698 
Energie / huur 3.750 3.750 3.750 
Onderzoek Boothuis                                     0                     0                                               3.388 

5.573              5.750 8.470 

Som der lasten                                    10.101            14.900  21.472 

Saldo van baten en lasten                   25.032   9.100       4.560 

Bestemming reserves                             2021                                                                    2020 

Overige reserve                                    25.032                                                                    4.560 
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Toelichting balans en staat van baten en lasten 

Algemeen 
De jaarverslaggeving van fondswervende instellingen is als zodanig niet wettelijk geregeld. 
Er bestaan voor stichtingen summiere voorschriften in artikel 2:10 BW. Het is voor het 
maatschappelijk vertrouwen 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 J. Hottenga, secretaris (overleden 9 oktober 2021). 

Begroting 
Het stichtingsbestuur heeft een totale kostenraming opgesteld bij aanvang van het project en 
daarna jaarlijks voor elk jaar een begroting opgesteld. 

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. 

De investeringen in materiële vaste activa zijn met name gefinancierd uit subsidies en 
inzamelingsacties. De investeringen in de boot, bootwagen, wippertruck en zeeegel zijn dan 
ook in eens ten laste van de staat van baten en lasten geboekt in het jaar van aanschaf. Reden 
voor deze verwerkingswijze is de mogelijke overdracht van de Kurt Carlsen na restauratie 
(conform artikel 2.5 van de Statuten) en het voorzichtigheidsbeginsel. 
De baten zijn verwerkt in de staat van baten en lasten. 
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Resultaat boekjaar 
Het behaalde resultaat over het boekjaar wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve en 
de overige reserves. 

Transacties met verbonden partijen 
Gedurende het verslagjaar 2021 zijn geen transacties met verbonden partijen geweest 
anders dan de declaratie van onderbouwde onkosten. 

Noordwijk, 30 juni 2022 

H. Kok, voorzitter 

D.W.M. van der Niet, penningmeester 

A.v.d. Heuvel  secretaris 
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