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Beleidsplan Stichting Zwarte Hond 
 
Het ontstaan 
 
J.W. Roossien, alias De Zwarte Hond, heeft gedurende zijn leven vele activiteiten, evenementen en 
andere gekkigheid verzonnen en georganiseerd. Op zijn ziekbed gaf hij aan graag te willen dat een 
aantal van deze activiteiten na zijn overlijden voortgezet worden, in het bijzonder deelname aan de 
Deventer Boekenmarkt, het organiseren van het Grote Pietenplein en de RolstoelCrossCountry. Met 
het overlijden van de heer J.W. Roossien is derhalve bij testament de stichting Zwarte Hond 
gerealiseerd.  
 
De Stichting Zwarte Hond is per 25 juli 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het 
nummer 66588340. Bij de Belastingdienst zijn wij bekend onder nummer 856620932. Het 
correspondentie adres is Metsustraat 2 te 7412 GK Deventer. Op internet zijn wij te vinden op 
www.zwartehond.nl. Ons algemene emailadres is info@zwartehond.nl. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit 
 
- voorzitter: mevrouw M. Edelman 
- penningmeester: de heer J.B. Husken 
- secretaris: de heer E.P. van Krimpen 
 
Ons doel 
 
Vanwege de wijze van oprichting (bij testament) zijn de statuten van de stichting opgenomen in het 
testament. Hierin staat ondermeer het volgende: 
 
De stichting heeft ten doel: 
a: het verlenen van steun aan personen die te maken hebben met eenzaamheid, armoede, 
persoonlijke problemen en/of een handicap door sociale contacten te bevorderen; 
b: het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Zij tracht dit doel te bereiken door: 
- het verhandelen van (kinder)boeken zonder winstoogmerk; 
- het organiseren van creatieve, culturele en spelactiviteiten (met name voor kinderen en jeugdigen), 
bij voorkeur kosteloos; 
- het organiseren van het pietenplein ter gelegenheid van de intocht van Sinterklaas; 
- het organiseren van een rolstoel-cross country; 
- de bijeengebrachte gelden geheel of nagenoeg geheel aan te wenden voor het doel waarvoor de 
stichting is opgericht; 
- het samenwerken met (rechts)personen met soortgelijk(e) doel(stelling) of aanverwant(e) 
doel(stelling); 
- het onderhouden van contacten met subsidiërende instellingen; 
- het innen en beheren van gelden ter financiering van genoemde doeleinden; 
- het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen. 
 
Wij hopen met onze activiteiten zowel de deelnemers, bezoekers en vrijwilligers op verschillende 
manieren te activeren op diverse terreinen. Denk daarbij aan simpelweg meedoen, creatief en actief 
zijn en contact maken. Daarbij is toegankelijkheid van groot belang. Dus de activiteiten zijn bij 
voorkeur kosteloos toegankelijk. Daarnaast is duurzaamheid belangrijk. Dit uit zich in de gebruikte 

http://www.zwartehond.nl/
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materialen, de wijze van omgang hiermee en uiteraard het schoon en netjes achterlaten van de plek 
(binnen of buiten) waar een activiteit heeft plaatsgevonden.  

Beleidsplan 
 
Jurrien Roossien heeft gedurende zijn ziekzijn, de wens uitgesproken dat een deel van zijn 
activiteiten ook na zijn overlijden wordt voortgezet. Notaris mr. Kuipers van Smalbraak Notarissen 
heeft toen de oprichting van een stichting middels een testament voorgesteld. De stichting is tevens 
enig erfgenaam. Vanwege het snelle verloop van Jurrien zijn ziekte, werd dit een kort proces. Anders 
dan gebruikelijk is er door het bestuur niet uitgebreid gesproken over de doelstellingen en hoe deze 
te verwezenlijken. Genoemde doelstelling is door de notaris na een kort gesprek met de heer 
Roossien opgesteld. 
 
De korte omschrijving van Jurrien die zijn kernwaarde omschrijft op zijn site is; De Zwarte Hond is 
een organisatie die tot doel heeft kinderen en cultuur bij elkaar te brengen door hun manier van 
spelen. De Zwarte Hond probeert kinderen zover te krijgen dat ze gaan meespelen en wil hen laten 
zien dat er meer bestaat dan het beeldscherm. 
 
Dit omschrijft de doelstelling van de activiteiten zelf beter. De doelstelling opgenomen in de statuten 
geeft de doelstelling voor wat betreft de organisatie van de activiteiten beter weer. 
 
Een voorbeeld hiervan is het Grote Pietenplein. De activiteit op zich zelf is kinderen actief te laten 
spelen. Door het doen van diverse spelen kunnen zij het begeerde Pietendiploma behalen. 
De organisatie behelst onder meer het werven van MAS stage lopers. Zij spelen Piet en helpen bij de 
op/ en afbouw en begeleiden de jonge deelnemende kinderen bij de diverse spelen. Maar daarnaast 
zijn er vrijwilligers die mee helpen met bijvoorbeeld het binnenhalen van sponsors, het klaarmaken 
van alle kostuums (sorteren, repareren en uitgeven en innemen op de dag zelf), het voorbereiden en 
ontwikkelen van spelen (ontwerpen, maken van nieuwe spelen en het repareren van bestaande 
spelen). Dan zijn er nog een aantal vrijwilligers die Pieten met een specifieke taak zoals stelten lopen 
etc. in de aanloop begeleiden bij het trainen.  
 
Niet alleen de doelstelling behoeft aanpassing maar ook andere artikelen van de statuten. Aangezien 
dit via de notaris zal moeten gaan, zijn hier kosten aan verbonden. Op het moment van schrijven is 
de nalatenschap nog niet afgewikkeld en is derhalve nog niet bekend welk bedrag uiteindelijk 
beschikbaar zal zijn voor de stichting. Naar verwachting zal dit in de loop van 2017 wel bekend zijn. 
Naar aanleiding hiervan zullen de aanpassingen waarschijnlijk in 2018 doorgevoerd worden. 
 
Wij zijn voor nu gericht op de wens van de heer Roossien inzake het voortzetten van de drie 
genoemde activiteiten. Maar afhankelijk van hoe dat gaat en wat voor kapitaal en middelen we later 
wellicht tot onze beschikking hebben, kunnen we onze activiteiten uitbreiden. Daarbij houden we 
natuurlijk onze kernwaarden in het oog; contact, toegankelijkheid en plezier. 
 
Middels onderstaande activiteiten geven wij invulling aan ons doel, zoals vastgelegd in de statuten en 
naar wens van de heer J.W. Roossien; 

1. Deelname aan de Deventer Boekenmarkt 
Ieder jaar vindt in Deventer op de eerste zondag van augustus de Deventer Boekenmarkt 
plaats. Inmiddels heeft onze eerste deelname plaatsgevonden op zondag 7 augustus 2016. 
De kraamhuur ad. € 245,04 (incl. btw) is contant voldaan vanuit de opbrengst. Het restant 
van € 570,- is overgedragen aan de notaris. 
De boeken voor de verkoop komen uit de nalatenschap van de heer Roossien.  Afhankelijk 
van de financiële situatie van de stichting zal de toekomstige opbrengst van de boekenmarkt 
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gebruikt worden voor algemene kosten van de stichting, voor de inkoop van boeken en voor 
deelname aan andere (boeken)markten. 
 

2. Organiseren van het Grote Pietenplein 
In Deventer komt Sinterklaas de zaterdag voor 5 december aan. Als onderdeel van de intocht 
wordt jaarlijks het Grote Pietenplein georganiseerd. Dit is een gratis toegankelijk evenement 
voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Tijdens dit evenement kunnen de kinderen een 
Pietendiploma behalen door het meedoen aan diverse spellen, dit alles onder begeleiding 
van `echte` Pieten. De Stichting organiseert dit in samenwerking met de Deventer 
Sinterklaascommissie. Het geheel wordt bekostigd vanuit (gemeentelijke) subsidies en 
donaties (zowel geld als goederen). De Stichting stelt Pietenpakken en diverse spelen 
beschikbaar, ontwikkelt wanneer nodig nieuwe  spelen, verzamelt alle Pieten (MAS stage 
plekken en vrijwilligers) in samenwerking met de Deventer VrijwilligersCentrale, instrueert 
en begeleidt de Pieten, voert overleg met andere betrokken partijen om er zo voor te zorgen 
dat het Pietenplein goed en gezellig verloopt. 
 

3. Rolstoel CrossCountry 
In juni 2017 dient de tweede Rolstoel CrossCountry georganiseerd te worden. Met hulp van 
scholieren (MAS stage) en diverse vrijwilligers zal het Wechelerveld te Deventer weer 
klaargemaakt worden voor een race met hindernissen tussen diverse rolstoelgebruikers. Het 
geheel zal geïnitieerd en georganiseerd worden door de Stichting. De bekostiging zal 
geschieden middels subsidies en donaties (zowel geld als goederen). Mocht er voldoende 
animo vanuit deelnemers en vrijwilligers zijn, dan hopen we dit project in de komende jaren 
ook in andere provinciën te mogen organiseren, met als ultiem doel natuurlijk een 
Nederlands Kampioenschap. 

Binnenkort zal de stichting haar aanvraag voor het toekennen van een ANBI status indienen bij de 
Belastingdienst.  In het geval wij deze status verwerven zal dit kenbaar gemaakt worden op de site. 
Vanaf dat moment mogen donateurs hun giften aftrekken en hoeft de stichting geen schenk- en/of 
erfbelasting te betalen. Meer informatie hieromtrent treft u aan op de site van de Belastingdienst. 
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Financiële verantwoording 
 
Het vermogen van de stichting kan gevormd worden door: 
- subsidies, giften en donaties; 
- hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 
- opbrengsten uit activiteiten van de stichting; 
- op andere wijze verkregen middelen. 
 
Er is een bankrekening met een gekoppelde spaarrekening ten name van de stichting geopend bij de 
Triodosbank. Het rekeningnummer is NL03TRIO0254716067. 
 
Er wordt geen winst beoogd. Wel zal gepoogd worden een reservering te creëren zodat onverwachte 
ontwikkelingen minder bedreigend zijn voor het voortbestaan van de stichting en haar activiteiten. In 
welke mate dit noodzakelijk zal zijn is mede afhankelijk van de nalatenschap alsmede eventuele 
nieuwe projecten buiten de drie reeds omschreven. De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen 
voor hun werkzaamheden, wel onkostenvergoedingen voor bijvoorbeeld gereden kilometers (ad.      
€ 0,19 per kilometer). 
 
Jaarlijks publiceren wij op onze site een jaarverslag. Hierin geven wij verslag van de in het afgelopen 
jaar uitgevoerde activiteiten en benoemen wij onze sponsoren. Tevens geven wij aan welke 
activiteiten die op het moment van schrijven voor het nieuwe jaar gepland staan. 
 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Na afloop van het boekjaar, maar binnen 
6 maanden nadien wordt door het bestuur in een vergadering een balans en een staat van baten en 
lasten over het verstreken jaar vastgesteld en door alle leden van het bestuur ondertekend. Dit 
vormt (tezamen met een rapport van een registeraccountant of account-administratieconsulent) de 
verantwoording. Tevens stelt het bestuur jaarlijks een begroting op voor het komende boekjaar. 
Voornoemde stukken worden op de site gepubliceerd en op verzoek aan de sponsors verstrekt. 
 
Zoals al eerder gesteld is op het moment van het schrijven van dit plan de nalatenschap van de heer 
Roossien nog niet afgewikkeld. Er is derhalve voor 2017 een voorlopige begroting opgemaakt. Zodra 
een en ander is afgewikkeld, zal deze voorlopige begroting aangepast worden.  
 
 

 


