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1.1 Algemeen
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 is de stichting bekend onder nummer 856620932. Het
correspondentie adres is Metsustraat 2 te 7412 GK Deventer. Op internet is de stichting te vinden op
www.zwartehond.nl. Ons algemene emailadres is info@zwartehond.nl.
Op 13 juli 2017 ontving de stichting bericht van de Belastingdienst dat zij met terugwerkende kracht,
vanaf 25 juli 2016 is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het bestuur bestaat momenteel uit
- voorzitter: mevrouw M. Edelman
- penningmeester: de heer J.B. Husken
- secretaris: de heer E.P. van Krimpen
- algemeen bestuurslid: de heer J. Plat
1.2 Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd.
Vorig jaar hebben we vastgesteld dat de statuten aanpassing behoeven. Dit is vastgelegd in het
jaarverslag 2016. 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. De vertraging in de afwikkeling van de
nalatenschap heeft te maken met de enorme achterstand die de Belastingdienst heeft in de
verwerking van de erfaangiften. Pas als de aangifte verwerkt is, zal de notaris overgaan tot de
formele afwikkeling van de nalatenschap.
De huidige statuten belemmeren de stichting niet in haar werkzaamheden. Aanpassing heeft dus niet
de hoogste prioriteit. We hopen dat dit jaar de nalatenschap afgewikkeld wordt, waarna er
duidelijkheid is over de financiële situatie van de stichting. Vervolgens kan er nogmaals kritisch naar
de statuten worden gekeken en besloten worden hoe één en ander aangepast dient te worden op
zodanige wijze dat wij aan de gestelde ANBI vereisten blijven voldoen én kunnen werken binnen
beter passende statuten.
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1.3 Activiteiten 2017
Hieronder volgt een overzicht van de in 2017 uitgevoerde activiteiten.
1.3.1. Activiteiten rondom de nalatenschap
Omdat de stichting enig erfgenaam is van de heer J.W. Roossien zijn wij betrokken geweest bij de
afwikkeling van zijn nalatenschap. Conform het testament stuurde mr. S. Kuipers, notaris bij
Smalbraak Notarissen te Deventer, ons als executeur testamentair hierin aan. In 2017 behelsde dit
het leeg opleveren van de woning van de heer J.W. Roossien aan de Lange Zandstraat 18 te
Deventer. In voorbereiding hierop en conform de toegekende legaten is een deel van de inboedel
verdeeld c.q. toegekend aan door de heer Roossien aangewezen personen. De rest van de inboedel is
verkocht (zie deelname aan markten), weggegeven aan instanties en opgeslagen in de loods voor
latere verkoop of voor eigen gebruik.
Ook het leeg opleveren van de caravan te Appelscha behoorde tot dergelijke werkzaamheden.
Conform de werkwijze van de betreffende camping is de (lege) caravan vervolgens aangeboden aan
de volgende huurder van de staplek.
1.3.2 Deelname aan markten
Een deel van de inboedel is verkocht middels deelname aan markten. Zo heeft de stichting
deelgenomen aan de Koningsdagbraderie te Diepenveen en een tweetal markten op het Lamme van
Dieseplein te Deventer. Hierbij hebben wij duidelijk gemaakt dat de opbrengst ten goede komt aan
de stichting.
Uiteraard waren we ook weer aanwezig op de Boekenmarkt van Deventer. Hierover hebben we op
de site een kort verslag met foto’s geplaatst.
1.3.3 Herdenking sterfdag Jurriën
Op de sterfdag van Jurriën, 25 juli, hebben we een gezellig samenzijn georganiseerd voor diegene
die konden en wilden op het Oude IJsbaan Terrein te Deventer. Met een kampvuur, een hapje en een
drankje hebben een aantal vrienden en bekenden samen de avond doorgebracht.
1.3.4 Rolstoelcrosscountry
Er is een aanvang gemaakt met de organisatie van de RCC. Helaas vond er een ernstig ongeval plaats
waarbij het gezin van één van onze bestuursleden, tevens projectleider van de RCC, was betrokken.
Er is toen in gezamenlijk overleg besloten om de RCC te annuleren.
1.3.5 Grote Pietenplein
De intocht van Sinterklaas vond afgelopen jaar plaats op zaterdag 2 december. Vanaf september
vonden echter de voorbereidingen al plaats. Dit jaar zijn alle Pietenpakken gewassen en nagekeken.
Er is een nieuwe activiteit neergezet: het grimeren van deelnemende kinderen.
Wij hebben dit jaar voor het eerst bijgehouden hoeveel bezoekers wij krijgen tijdens het Grote
Pietenplein. Dit hebben de beveiligers bij de ingang gedaan door middel van handtellers. De
aantallen hebben ons verbaasd. Eerder schatten wij tussen de 1000 en 2000 bezoekers. Er zijn op
deze dag echter 7.397 bezoekers geteld. Hiervan moet wel een correctie afgehaald worden van de
bezoekers die mogelijk voor een tweede keer naar binnen zijn gelopen. De bezoekers aantallen
zullen dan op ongeveer 5000 bezoekers zitten.
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Ook dit jaar hebben wij hulp gekregen van ruim 125 vrijwilligers. Het grootste deel komt vanuit de
MASstage. Buiten de mensen om die bij ons piet zijn geweest, hebben we ook mensen gehad die zich
bezig gehouden hebben met onder anderen de catering, op/afbouwen, grimeren, hand en
spandiensten, en het begeleiden van de pieten. Mede door de inzet van deze vrijwilligers is het ook
dit jaar weer een geslaagd feest geworden.
Voor het eerst hebben wij de mensen van de beveiliging een lunch aangeboden als dank voor hun
werkzaamheden. Dit hebben zij als zeer prettig ervaren. Tevens is er dit jaar meer contact geweest
met de beveiliging over de risico-inventarisatie & evaluatie (ri&e), zodat wij dit konden meenemen in
ons draaiboek.
1.3.6 Gevolgde trainingen
Alle bestuursleden hebben de training In Veilige Handen, Vertrouwens Contactpersoon van de
Deventer Vrijwilligers Centrale gevolgd.
1.3.7 Loods
Per 1 januari 2017 is de huur van de loods door mw. M. Edelman overgenomen. De huur van de
periode 26 juli tot en met 31 december 2017 wordt via de notaris verrekend. Aangezien de stichting
toen niet over voldoende financiële middelen beschikte om een huurcontract aan te gaan, heeft mw.
Edelman het contract op haar naam voortgezet. De verhuurder is ermee bekend dat het uiteindelijk
de stichting is die gebruik maakt van de ruimte. Er zal te zijner tijd besloten worden of het contract
op naam van de stichting zal worden gezet of dat de stichting gaat huren van mw. Edelman.
De loods wordt gebruikt als opslag voor bijvoorbeeld de boekenvoorraad, de inboedel van Jurriën,
kostuums en bijbehoren, spelen en attributen bestemd voor activiteiten. Tevens is de ruimte geschikt
als werkplaats en biedt mogelijkheden voor kantoorwerkzaamheden.
1.3.8. Beursvloer
De stichting heeft meegedaan aan de Beursvloer. Dit wordt jaarlijks door de VrijwilligersCentrale
Deventer (VCD) georganiseerd en biedt instellingen, organisaties en bedrijven de mogelijkheid om
met gesloten beurs diensten en middelen uit te wisselen. Het is hier dat Senzora jaren lang (eerst
met Jurriën en de laatste twee jaar met de stichting) de hartjessnoepjes bestemd voor het strooigoed
voor het Pietenplein aanbiedt. Dit jaar was helaas het laatste jaar. De productie van deze hartjes
verhuist.
1.3.9 Sponsors
Hieronder volgt een opsomming van de bedrijven en instellingen die ons ondersteund hebben
middels sponsoring. Dit kan met een financiële bijdrage zijn geweest of in natura.
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Albert Heijn Van Vlotenlaan
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1.4 Geplande activiteiten 2018
1.4.1. Bestaande activiteiten
Deelname aan Koningsdagbraderie te Diepenveen met 3 kramen.
Deelname aan de Boekenmarkt te Deventer met 2 kramen.
Deelname aan markten op het Lamme van Dieseplein met 1 kraam op 14 juli en 1 september 2018
Grote Pietenplein 2018.
Deelname aan de Beursvloer 2018
1.4.2. Nieuwe activiteiten
Organisatie van Paaseiland op tweede Paasdag.
Organisatie van de RolstoelCrossCountry (wellicht in samenwerking met andere organisaties)
Organisatie van een Halloween Spooktocht.
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2.1 Balans

Activa

Banksaldo

Passiva
2016

2017

2016

2017

2.531,33

4.793,87 Reserve

2.148,75

4.575,43

382,58

382,58

2.531,33

4.958,01

Kas

Totaal

164,14 Lening feest

2.531,33
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2.2 Overzicht van baten en lasten
2016

Banksaldo 25/7

2017

0,00

01/01

2.531,33

Uitvaart J.W. Roossien

1.534,20

Giften

150,00

Grote Pietenplein

4.050,00

Verkoop inboedel

1.501,60

382,58

Boekenmarkt

867,85

5,25

Subsidie

4.000,00

INKOMSTEN

Voorgeschoten
Overig
Totale inkomsten

5.972,03

6.519,45

UITGAVEN

Algemeen

91,57

Algemeen

704,30

Uitvaart J.W. Roossien

1.484,20

Markten

420,01

Grote Pietenplein

1.599,35

Grote Pietenplein

2.723,47

265,58

Nalatenschap

221,25

Loods

187,88

Feest J.W. Roossien

Totale uitgaven

3.440,70

4.256,91

Banksaldo 31/12

2.531,33

4.793,07
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2.3 Toelichting overzicht baten en lasten
2.3.1 2016
Algemeen
Onder de noemer Algemeen zijn de eerste kosten opgenomen, alsmede de bankkosten tot en met 31
december 2016. De kosten gemaakt door de notaris inzake de oprichting en inschrijving van de
stichting zullen worden voldaan uit de opbrengst van de nalatenschap.
Uitvaart J.W. Roossien
De opbrengsten tot 12 oktober 2016 voor de uitvaart van de heer J.W. Roossien zijn overgemaakt
naar de uitvaartorganisatie. Vervolgens is het restant van de vordering overgenomen door de
notaris. Nadien is er nog € 50,- op de rekening binnengekomen die in het nieuwe jaar 2017 is
overgemaakt naar de notaris.
Feest J.W. Roossien
Alle kosten voor het feest zijn rechtstreeks door het bestuur voorgeschoten en zijn derhalve niet op
de bankrekening van de stichting terug te vinden. Middels bonnen zijn deze bedragen verantwoord.
Boekenmarkt Deventer
Alle kosten (huur kramen) zijn uit de opbrengst contant voldaan. Alle inkomsten, eveneens contant,
zijn afgedragen aan de notaris. Vandaar dat deze activiteit niet op voorgaand overzicht is
opgenomen.
Grote Pietenplein
Er zijn nog kosten voor het Pietenplein 2016 die in 2017 gemaakt zullen worden. Deze komen terug
op de voorlopige begroting als aparte post.
2.3.2 2017
Algemeen
Algemene kosten, bank en kantoorkosten. In januari is € 50,- ten behoeve van de uitvaart van Jurriën
overgemaakt naar de notaris.
Verkoop inboedel
Verkoop inboedel Jurriën via Marktplaats en de winst van de markten (exclusief de Boekenmarkt).
Markten
Huur kraam, benodigdheden zoals bijv. zeil en kosten t.b.v. vrijwilligers.
Grote Pietenplein
Kosten voor het Pieten Plein 2016 en 2017. Er zijn nog kosten voor het Pieten Plein 2017 die in 2018
gemaakt zullen worden. Deze komen terug op de voorlopige begroting 2018 als aparte post.
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Nalatenschap
Kosten afvoer grof vuil en brandstofkosten.
Loods
Kosten benodigd gereedschap.
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2.4 Voorlopige begroting 2018
2017

2018

5.000
2.000
500
4.000

5.000
1.000
500
500
4.000

11.500

11.000

2.500
500
3.000
1.000
4.000

800

Inkomsten
Nalatenschap Jurriën
Donaties
Deventer Boekenmarkt
Markten
Subsidies
Totaal

Uitgaven
Algemeen
Kosten afwikkeling nalatenschap
RCC
GPP 2016
GPP 2017
GPP 2018
Paaseiland
Halloween spooktocht
Loods
Reserve
Totaal

11.000
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2.5 Toelichting voorlopige begroting
2.5.1 2017
Nalatenschap J.W. Roossien
Wat uiteindelijk het door de stichting te ontvangen bedrag zal zijn is nog onbekend. Derhalve is het
op de begroting opgenomen bedrag ‘uit de lucht gegrepen’.
Kosten afwikkeling nalatenschap
De stichting is bij testament aangewezen als enig erfgenaam en was in die rol betrokken bij diverse
handelingen die bij de afwikkeling van de nalatenschap noodzakelijk zijn. Dat was ondermeer de
woning van de heer J.W. Roossien leeg opleveren voor de overdracht. Het is onvermijdelijk dat hier
ook kosten voor gemaakt zullen moeten worden voor bijvoorbeeld transport, afvoer afval etc.
Grote Pietenplein 2017
Naar verwachting zal er voor het komende jaar meer uitgegeven worden voor de ontwikkeling van
nieuwe spelen. In 2016 hebben we dit vanwege tijdgebrek niet kunnen realiseren.
2.5.2. 2018
Nalatenschap J.W. Roossien
Wat uiteindelijk het door de stichting te ontvangen bedrag zal zijn is nog onbekend. Derhalve is het
op de begroting opgenomen bedrag ‘uit de lucht gegrepen’.
Wanneer de omvang van de nalatenschap bekend is, zal de begroting aangepast dienen te worden.
Grote Pietenplein 2018
Naar verwachting zal er dit jaar meer uitgegeven worden voor de ontwikkeling van nieuwe spelen.
Voorts dient er geïnvesteerd te worden in nieuwe pruiken, kostuumzakken en de vervanging van
enkele complete pietenpakken. Wellicht zal de collectie uitgebreid worden met Pietronellakostuums.
Loods
Sinds 1 januari 2017 huurt de stichting de loods (zie 1.3.7). De huur over 2017 ad € 2.163,00 is door
mw. Edelman geschonken. Dit bedrag is derhalve niet zichtbaar op de balans alsmede het overzicht
van baten en lasten. Gezien de verwachting dat de afwikkeling van de nalatenschap in 2018
daadwerkelijk zal plaatsvinden, is de huur met een klein bedrag aan overige kosten in de begroting
opgenomen.
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