
Balans DNA per 31 december 2019/2020

Activa: 2019 2020

Nog  te vorderen

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

Nog te ontvangen

- Creditnota Trefzeker

Liquide middelen

- Bank NL85 RABO 0328 0738 65 56.211,56 55.552,52

56.711,56 56.052,52

Totaal activa 56.711,56 56.052,52

Passiva:

Nog te betalen: 

- - - -

Eigen vermogen 56.711,56 56.052,52

Totaal Passiva 56.711,56 56.052,52



Financieel overzicht 2020 Stichting DNA Den Hoorn

Begroting project Realisatie Realisatie 

2019 2020

Inkomsten: Subsidie Gemeente Midden Delfland 25.000,00     -               -           

Fondsen 80.000,00     7.500,00       -           

Sponsering bedrijfsleven 25.000,00     38.319,20     -           

Diverse inkomsten 994,96          -           

Totaal ontvangen 130.000,00  46.814,16     -           

Uitgaven: Haalbaarheidsonderzoek/oprichtingskosten 4.500,00       -             -           

Website 2.000,00       508,20       508,20      

Promotiemateriaal 10.000,00     -             -           

Vergunningen 4.000,00       -             31,46        

Beheerskosten -               -             119,38      

20.500,00     508,20          659,04      

Beeld 1;

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

Verhaallijn en kunstroute* 9.141,00       -             -           

Publicatie hosting communcatie 2.000,00       -             -           

Projeckosten 7.000,00       -             -           

53.541,00     

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  46.305,96     659,04      

Resultaat -              46.305,96     -659,04     



   
Jaarverslag 2020 Stichting DNA Den Hoorn 
 

Net als voor iedereen was 2020 ook voor het bestuur en de werkgroepen van de stichting een 
bijzonder jaar. In verband met de coronamaatregelen kon er nauwelijks vergaderd worden en 
verliep de meeste communicatie via de mail of what’s app. Ondanks de opgelegde beperkingen zijn 
er gelukkig wel een aantal vorderingen te melden. 
 

- Halverwege 2020 heeft Willem Doomernik het model voor “de Polsstokspringer” afgeleverd 
bij de bronsgieter, die direct aan de slag is gegaan om het beeld te gieten, te lassen en af 

te werken. 
- Tegelijkertijd zijn voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van de 

omgevingsvergunning en is contact gelegd met een constructiebedrijf, dat de boog waarop 

het beeld komt te staan in roestvrijstaal uitvoert. 
- Als locatie voor dit eerste beeld heeft het bestuur in overleg met de werkgroepen gekozen 

voor de Overtoom, aan het begin van de Dijkshoornseweg richting het Tanthof.    

- Met betrekking tot de vergunningverlening heeft de gemeente Midden-Delfland eind 2020 
aanvullende informatie opgevraagd. Uiteraard is die informatie per omgaande verstrekt. 
Naar verwachting wordt de vergunning voor het plaatsen van het beeld in het voorjaar 
2021 verleend, waarna de officiële onthulling gepland kan worden. 
Deze onthulling zal in samenwerking met Cultuurstek worden voorbereid. 

- Zodra het beeld geplaatst is zal het worden overgedragen aan de gemeente Midden-
Delfland. 

- Het jaar 2021 heeft landelijk als cultureel thema “Ode aan het landschap”. De onthulling 
van “de Polsstokspringer” zal in de geest van dit thema plaatsvinden. 

 
Ook in 2020 is het prototype van “de Polsstokspringer” weer op tournee geweest binnen Den 
Hoorn. Het heeft lange tijd gestaan in een vijver aan de Woudselaan en het ligt nu in de 
Lookwatering tegenover huisnummer 21.   

 

De werkgroep Communicatie heeft de publiciteit rondom het project en het beeld actief vorm 
gegeven. Zo is de “Krant op zondag” aanwezig geweest bij de uitreiking van de kleine beeldjes van 
de “Polsstokspringer” aan de hoofdsponsors op 5 oktober en is het verhaal van de stichting op 17 
oktober verteld bij de stadsomroep Delft.  
 
Met betrekking tot de verhaallijn behorend bij het project is besloten een deel van de uitvoering uit 

te besteden aan een professionele partij, zodat het verhaal beschikbaar is wanneer het beeld wordt 
onthuld.  
 
Helaas moest het in samenwerking met Cultuurstek voor juli geplande festival “Van ’t kassie naar 
de schuur” geannuleerd worden in verband met de coronamaatregelen. Waarschijnlijk wordt het 
festival nu pas in 2022 georganiseerd. 
 

Het vermogen van EUR 56.000,00 is nauwelijks voldoende om de kosten van o.a. het gieten van 
het grote beeld, de miniatuurbeeldjes, de draagconstructie voor het beeld, de 

vergunningaanvragen, de verhaallijn etc. te voldoen. In 2021 zullen nieuwe aanvullende financiële 
middelen moeten worden gezocht. 
 
Het bestuur heeft zijn jaarvergadering gehouden op 4 februari 2021. In 2020 is het bestuur en de 
werkgroepen slechts drie keer bij elkaar geweest. Zoals hierboven al aangegeven is er wel druk 

overlegd via mail, what’s app etc. 
 
De jaarrekening en het jaarverslag 2020 zijn door het bestuur vastgesteld op 4 februari 2021.  
 
Het bestuur 2020 
Matthijs Beke (voorzitter) 
Marjan Arkesteijn (penningmeester) 

Bernadette Wijnker (secretaris) 


	Balans 2020
	Financieel overzicht 2020
	Jaarverslag 2020 Stichting DNA Den Hoorn 

