
Balans Stichting DNA Den Hoorn        

per 31 december2018

Activa:

Nog  te vorderen

Nog te ontvangen creditnota Trefzeker 423,77              

423,77          

Liquide middelen

Bank NL85 RABO 0328 0738 65 11.134,03        

11.134,03    

Totaal activa 11.557,80    

Passiva:

Nog te betalen -                    

-                

Eigen vermogen 11.557,80        

11.557,80    

Totaal Passiva 11.557,80    



Financieel overzicht 2018

Stichting DNA Den Hoorn 

2018 2018

 Begroting:  Realisatie:  
Inkomsten: Subsidie Gemeente Midden-Delfland 25.000,00 9.500,00

Opbrengst Festival 2016 Van 't Kassie naar de Schuur 3.577,00

Fondsen 80.000,00 1.000,00

Sponsering bedrijfsleven 25.000,00 1.412,72

Totaal ontvangen 130.000,00 15.489,72

Uitgaven: Haalbaarheidsonderzoek/oprichtingskosten 4.500,00 993,80

Website 2.000,00 2.603,75

Promotiemateriaal 10.000,00 671,62

Vergunningen 4.000,00  -   

Beheerskosten  -   86,52

20.500,00 4.355,69

Beeld 1;

Beeld Lookwatering 35.400,00  -   

Verhaallijn en kunstroute 3.000,00  -   

Publicatie hosting communcatie 2.000,00  -   

Projeckosten 7.000,00  -   

47.400,00  -   

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 10.500,00  -   

Totaal 130.000,00 4.355,69

Resultaat  -   11.134,03



 
Jaarverslag 2018 Stichting DNA Den Hoorn 

 
In 2017 heeft de Initiatiefgroep Realisatie Kunstwerk Den Hoorn enkele oriënterende 
bijeenkomsten gehouden en naar aanleiding hiervan heeft zij contact opgenomen met de gemeente 
Midden-Delfland over een startsubsidie. De gemeente was bereid het initiatief te ondersteunen, 

maar stelde wel als voorwaarde dat er uiterlijk in februari 2018 een stichting opgericht moest 
worden opgericht, die het project gaat uitvoeren.  
 
Vervolgens heeft de initiatiefgroep op 11 december 2017 een bijeenkomst bijeen geroepen met 
enkele potentiële kandidaten voor het bestuur van de stichting en deelnemers aan de drie te 
vormen werkgroepen. Op 7 februari 2018 is Stichting DNA Den Hoorn officieel opgericht en is deze 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als (Culturele) ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling). 
De werkgroep Communicatie heeft een website ingericht en heeft gezorgd voor een e-mailadres. 
 
Aan de hand van het “Voorstel voor realisatie van een kunstwerk” is een begroting opgesteld, 
waarna de werkgroep Fondsenwerving is gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Voor de 
verhaallijn is contact opgenomen met de heer Jacques Moerman. Jacques kent het gebied Den 

Hoorn en omgeving als geen ander en heeft een kort basisverhaal gemaakt, dat kan dienen voor 
de verhaallijn en de daarbij horende audiotour. 
Daarnaast heeft hij samen met het bestuur en de leden van de werkgroepen een fietstour gemaakt 
om een beeld te krijgen bij de verschillende interessante plekken in Den Hoorn. 
 
Verder is en wordt nog steeds gewerkt aan de planning voor de te realiseren kunstwerken en 

verhaallijn. 
 
De werkgroep Fondsenwerving heeft veel werk verricht het afgelopen jaar. Verschillende fondsen 
zijn aangeschreven voor een bijdrage aan het kunstwerk. De opbrengst van deze werving was 
helaas mager; slechts één fonds heeft een financiële bijdrage toegezegd. Een aantal fondsen moet 

nog een besluit nemen.  
In september 2018 heeft de werkgroep een fondsenwervingsavond georganiseerd voor het 

bedrijfsleven van Den Hoorn. Deze vond plaats in de galerie Art & Wheels van Bram en Ingrid van 
Marrewijk aan de Lookwatering. 
De avond werd geleid door Petto Koop en werd druk bezocht. Ed Zuiderwijk zorgde voor een 
muzikaal intermezzo. Het resultaat van deze bijeenkomst was bijzonder positief. 
Plannen zijn gemaakt voor deelname aan het winterfestival “Over de dijk” dat begin februari 2019 
gehouden wordt. Het is goed om het bestaan van de stichting onder de bevolking van Den Hoorn 
breed te delen. 

 
Verder heeft de stichting bijgedragen aan de totstandkoming van het  “Cultuurmanifest”  van de 
gemeente Midden-Delfland. Op bijeenkomsten in het kader van dit manifest heeft de stichting zich 
gepresenteerd. 
 
In het afgelopen verslagjaar zijn het bestuur en de werkgroepen acht keer bij elkaar geweest. 

 
 
Het bestuur 2018 

Matthijs Beke (voorzitter) 
Marjan Arkesteijn (penningmeester) 
Bernadette Wijnker (secretaris) 
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