
   
Jaarverslag 2021 Stichting DNA Den Hoorn 
 

Het jaar 2021 werd voor het bestuur en de werkgroepen grotendeels bepaald door de 
coronamaatregelen. Er kon fysiek nauwelijks vergaderd worden, waardoor er veel via de mail of 
WhatsApp gecommuniceerd moest worden. In de zomerperiode kon gelukkig nog wel een en ander 
gedaan worden. Zo werden in korte tijd de festiviteiten rondom het in gebruik nemen van de 
verhalenroute voorbereid. Als hoogtepunten in 2021 kunnen wij daarom noemen: 
 

- Op 18 juli 2021 werd de verhalenroute door burgemeester Arnout Rodenburg en wethouder 

Cultuur, Wendy Renzen officieel in gebruik genomen. Aan de verhalenwandeling van 
ongeveer 4,5 km namen die dag een 60-tal mensen deel, onderverdeeld in groepen van 8 
à 10 personen. 

- Het beeld “de Polsstokspringer” is gereed en ligt voorlopig in opslag in verband met het 
ontbreken van de vereiste omgevingsvergunning van de gemeente. 

- Inmiddels is duidelijk dat voor de met de gemeente overeengekomen constructie voor het 

beeld geen vergunning zal worden afgegeven. Gekeken wordt nu naar een andere 
draagconstructie. Naar verwachting zullen de kosten van deze nieuwe draagconstructie 
meer dan verdubbelen. 

- Vooralsnog blijft de locatie voor dit eerste beeld het begin van de Dijkshoornseweg richting 
het Tanthof.  
De festiviteiten rondom de onthulling worden samenwerking met Cultuurstek worden 
voorbereid.  

- Stichting DNA zal ook in 2022 weer deelnemen aan activiteiten in het kader van het thema 
“Ode aan Midden-Delfland”. 

- De secretaris van de stichting heeft aangegeven na de jaarvergadering in 2022 terug te 
zullen treden. 

 
In 2021 is het prototype van “de Polsstokspringer” beperkt op tournee geweest binnen Den Hoorn. 

Het heeft lange tijd gestaan in een vijver aan de Woudselaan. Momenteel ligt het in een vijver 

langs de Harnaschdreef.   
 
Het vermogen van bijna EUR 14.000,00 is krap om de kosten van o.a. de nieuwe draagconstructie 
voor het beeld, de vergunningaanvragen, de uitbreiding van de verhaallijn etc. te voldoen. 
Eventueel zal naar aanvullende financiële middelen moeten worden gezocht. 
 

Het bestuur heeft zijn jaarvergadering gehouden op 8 juni 2022. In 2021 heeft het bestuur slechts 
eenmaal online vergaderd. De werkgroepen zijn in de zomer wel enkele keren bijeen geweest om 
de festiviteiten rond de verhalenroute voor te bereiden. Zoals hierboven al aangegeven is er wel 
druk overlegd via mail, WhatsApp etc. 
 
De jaarrekening en het jaarverslag 2021 zijn door het bestuur vastgesteld op 8 juni 2022.  
 

Het bestuur 2021 
Matthijs Beke (voorzitter) 

Marjan Arkesteijn (penningmeester) 
Bernadet Wijnker (secretaris) 

 



Financieel overzicht 2021 Stichting DNA Den Hoorn

Begroting project Realisatie Realisatie 

2020 2021

Inkomsten: Subsidie Gemeente Midden Delfland 25.000,00      -                -            

Fondsen 80.000,00      -                -            

Sponsering bedrijfsleven 25.000,00      -                -            

Diverse inkomsten -                -            

Totaal ontvangen 130.000,00  -                -                

Uitgaven: Haalbaarheidsonderzoek/oprichtingskosten 4.500,00       -             -            

Website 2.000,00       508,20        508,20      

Promotiemateriaal 10.000,00      -             -            

Vergunningen 4.000,00       31,46          25,41        

Beheerskosten -                119,38        119,36      

20.500,00      659,04          652,97           

Beeld 1;

Beeld Overtoom (v/h Lookwatering) 35.400,00      -             23.000,00  

Verhaallijn en kunstroute* 9.141,00       -             14.256,02  

Publicatie hosting communcatie 2.000,00       -             3.500,00    

Projeckosten 7.000,00       -             700,00      

53.541,00      41.456,02      

Beeld 2;

Beeld Centrum Den Hoorn 17.700,00      -             -            

Verhaallijn en kunstroute 3.000,00       -             -            

Publicatie hosting communcatie 1.500,00       -             -            

Projeckosten 3.600,00       -             -            

25.800,00      

Beeld 3;

Beeld Buitengebied 17.700,00      -             -            

Verhaallijn en kunstroute 3.000,00       -             -            

Publicatie hosting communcatie 1.500,00       -             -            

Projeckosten 3.600,00       -             -            

25.800,00      

Onvoorzien * 1.359,00       

Totaal 130.000,00  659,04          42.108,99      

Resultaat -              -659,04         -42.108,99     

* Kosten verhaallijn tlv post onvoorzien



Balans DNA per 31 december 2020/2021

Activa: 2020 2021

Nog  te vorderen

- Fonds 1818 tbv verhaallijn 500,00 500,00 -

Nog te ontvangen

Liquide middelen

- Bank NL85 RABO 0328 0738 65 55.552,52 40.643,53

56.052,52 41.143,53

Totaal activa 56.052,52 41.143,53

Passiva:

Nog te betalen: 

Beeld 1 etc. - - 27.200,00       

Eigen vermogen 56.052,52 13.943,53

Totaal Passiva 56.052,52 13.943,53
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