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1.1 Algemeen 
 

J.W. (Jurriën) 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 
- algemeen bestuurslid: de heer H. Leenders 
 

1.2 Statutaire doelstelling 

De doelstelling van de stichting is ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd.  
 
In 2016 hebben we vastgesteld dat de statuten aanpassing behoeven. Dit is vastgelegd in het 
jaarverslag 2016. Aangezien aanpassing via de notaris zal moeten gaan, zijn hier kosten aan verbonden. 
De huidige statuten belemmeren de stichting niet in haar werkzaamheden. Aanpassing heeft dus niet 
de hoogste prioriteit.  
 
Inmiddels is de nalatenschap afgewikkeld en heeft de stichting de erfenis van Jurriën Roossien mogen 
ontvangen. Het komende jaar zal dus nogmaals kritisch naar de statuten worden gekeken en besloten 
worden of en 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. 
 

1.3 Activiteiten 2019 

Hieronder volgt een overzicht van de in 2019 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 
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deelname aan markten), weggegeven aan instanties en opgeslagen in de loods voor latere verkoop of 
voor eigen gebruik. 

Na drie jaar is de nalatenschap afgewikkeld. De stichting heeft de erfenis ontvangen. Er zijn nog een 
paar items uit de persoonlijke inboedel van Jurriën in 2019 verkocht. Ook dit komende jaar zal er 
mogelijk één en ander verkocht worden. Aangezien de nalatenschap in 2019 is afgewikkeld, zal er 
echter in het jaarverslag van 2020 geen verdere verantwoording plaatsvinden. De eventuele 
inkomsten zijn tegen die tijd uiteraard in het overzicht van baten en lasten terug te vinden.  

 1.3.2 Paaseiland 

Deze tweede editie is voor het eerst gehouden op het Vogeleiland (te Deventer). Geschat wordt dat er 
zo’n 50 bezoekers zijn geweest. Er zijn eieren gezocht en geschilderd, er is geknutseld, geschminkt, 
sieraden gemaakt. Er zijn marshmallows gemaakt en er waren knuffelpaardjes.  

 1.3.3 Deelname aan markten 

De stichting heeft in 2019 deelgenomen aan vier markten op het Lamme van Dieseplein te Deventer. 
Hierbij hebben wij duidelijk gemaakt dat de opbrengst ten goede komt aan de stichting. Terwijl we in 
de voorgaande jaren vooral met inboedel van Jurriën een kraam vulde, zijn afgelopen jaar alleen 
boeken, strips en aanverwante artikelen aangeboden. 

Uiteraard waren we ook weer aanwezig op de Boekenmarkt van Deventer. Ieder jaar is het weer 
bijzonder om hier aan deel te nemen. Toen de Zwarte Hond nog een winkel had in de Nieuwstraat was 
er een druk verkeer tussen de kraam en de winkel. De winkel is er inmiddels al vele jaren niet meer, 
maar we staan nog altijd op de Boekenmarkt. Het is een trefpunt geworden voor vrienden en kennissen 
van Jurriën, trouwe vrijwilligers en klanten. 
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 1.3.4 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. In 2018 is er vanwege de droogte geen 
kampvuur gemaakt maar hebben we met vrienden en bekenden samen gebarbecued en zo samen de 
avond doorgebracht. Dat was zo gezellig dat we dat afgelopen jaar ook weer hebben gedaan. En zo 
komt misschien ooit de wijnvoorraad van Jurriën op. 

 1.3.5 Rolstoelcrosscountry 

Via de Green Obstacle Run, een groot sportevenement van Sportbedrijf Deventer dat gehouden is op 
het sportpark Keizerslanden te Deventer, was er voor ons de mogelijkheid de RolstoelCrosscountry te 
houden. Binnen het bestaande parcours van de Green Obstacle Run zijn onze RolstoelCrossCountry 
obstakels geplaatst, zoals de houten brug en de wipwap. Rolstoelgebruikers moesten het parcours in 
een zo kort mogelijke tijd afleggen, met of zonder begeleider.  

 1.3.6 Grote Pietenplein 

Het Grote Pietenplein 2019 was een enerverende editie. Landelijk en specifiek in Deventer woedde 
een felle en verhitte pietendiscussie. Het is voor het bestuur een blijvend punt van aandacht. Laverend 
tussen de wens van Jurriën het evenement voort te zetten en persoonlijke meningen en overtuigingen 
van alle betrokkenen.  

Gelukkig was ook de 2019 editie een succes; enthousiaste vrijwilligers en bezoekers. En daar doen we 
het voor. 

Verder is er dit jaar veel geïnvesteerd. Er zijn nieuwe (2ehands) pietenpakken aangeschaft, nieuwe 
pruiken, nieuwe kragen en handschoenen. 

1.3.7 Feest Jurriën 

Op 19 augustus 2019 zou Jurriën 60 jaar geworden zijn. Omdat dit zo een mooi rond getal is hebben 
we dit willen vieren met vrienden. Hiervoor is op 28 september 2019 de Scouting locatie aan de 
Pekelharingsweg gehuurd. Er zijn ongeveer 50 mensen persoonlijk uitgenodigd en via Facebook nog 
diverse mensen meer geïnformeerd. Uiteindelijk is het een beduidend kleinere groep geworden, maar 
gezellig was het wel. Er is heerlijk gegeten, gedronken en gekletst en dat alles bij een fantastisch 
kampvuur.  
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 1.3.8 Gevolgde trainingen 

Er zijn afgelopen jaar geen trainingen gevolgd. 

 1.3.9 Loods 

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. 

Aangezien de stichting eerder niet over voldoende financiële middelen beschikte om een huurcontract 
aan te gaan, heeft mw. Edelman het contract per 1 januari 2017 op haar naam voortgezet. Uiteraard 
met medeweten en goedkeuring van de verhuurder. Omdat in de loop van 2019 de erfenis is 
ontvangen, is aan het einde van het jaar de verhuurder geïnformeerd dat de huur per 1 januari 2020 
rechtstreeks door de stichting wordt voldaan. Verder is de huur van 2019 terug betaald aan mevrouw 
Edelman. 

Volgend jaar zal in het jaarverslag geen aparte aandacht geschonken worden aan de loods. De huur en 
overige kosten zullen blijken uit het overzicht baten en lasten. 

 1.3.10 Sponsors 

Hieronder volgt een opsomming van de bedrijven en instellingen die ons ondersteund hebben middels 
sponsoring. Dit kan met een financiële bijdrage zijn geweest, substantiële korting of in natura. 

 

 

 

 

 

 

 

passie voor persoonlijkheid 
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Grime Atelier “BESSELS” 
 

 

 

1.4 Geplande activiteiten 2020 

Ten tijden van het schrijven van dit jaarverslag is de wereld en ook Nederland opgeschrikt door het 
Corona COVID-19 virus. De Nederlandse regering heeft gekozen voor een ‘intelligente lockdown’. Dat 
houdt onder andere in dat we anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden en er een 
samenscholingsverbod geldt. Als gevolg daarvan zijn alle grote en kleine evenementen in maart en 
april 2020 sowieso verboden. De meeste evenementen waaraan we wilde deelnemen of die we zelf 
wilde organiseren zijn inmiddels geannuleerd. 

1.4.1. Bestaande activiteiten 

Paaseiland op tweede Paasdag, 13 april *geannuleerd* 

RolstoelCrossCountry (met de Green Obstacle Run) op 7 juni *geannuleerd* 

Deelname aan de Boekenmarkt te Deventer met 2 kramen op 2 augustus *geannuleerd* 

Deelname aan markten op het Lamme van Dieseplein met 1 kraam op 27 april, 25 juli, 29 augustus, 26 
september en 12 december *deels geannuleerd* 

Deelname aan de Beursvloer 2020 (datum nog niet bekend) 

Grote Pietenplein op 5 december 

1.4.2. Nieuwe activiteiten 

Aanvang organisatie van een Halloween griezeltocht (wellicht pas mogelijk in 2021) 
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2.1 Balans 

 

Activa Passiva 
      
 2018 2019  2018 2019 
      
Banksaldi 5.364,07 24.801,06 Reserve 6.159,39 25.093,04 
      
Kas 795,32 291,98    
      
      
      
Totaal 6.159,39 25.093,04 Totaal 6.159,39 25.093,04 
      

 

  



Jaarverslag 2019 Stichting Zwarte Hond  9 

2.2 Overzicht van baten en lasten (betaalrekening) 
 

 2019 

  

Banksaldo 01/01 5.364,07 

INKOMSTEN  

  

Giften / erfenis 21.310,98 

Verkoop 1.557,74 

Subsidie 3.750,00 

Overig 102,11 

Opname spaarrek. 2.163,00 

 28.883.83 

UITGAVEN  

  

Algemeen 271,14 

Sparen 24.130,98 

Verkoop (markten) 169,40 

Grote Pietenplein 3.575,41 

Paaseiland 259,76 

Feest 613,10 

Loods 2.395,03 

Totale uitgaven 31.414,82 

  

Banksaldo 31/12 2.833,08 
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2.3 Toelichting overzicht baten en lasten 2019 

Algemeen  

Algemene kosten betreffen onder andere bank- en kantoorkosten.  

Verkoop 

Inkomsten en kosten door/voor verkoop van inboedel van Jurriën, bijvoorbeeld via Marktplaats 
alsmede verkoop van boeken op markten. 
 
Loods 

Huur, kosten benodigd gereedschap etc. en het wassen van de kostuums (niet t.b.v. het Grote 
Pietenplein) 
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2.4 Begroting 2020 
  
Inkomsten  
  
Giften 100 
Markten 0 
Subsidies 3.750 
  
Totaal 3.850 
  
Uitgaven  
  
Algemeen 300 
Kosten aanpassen statuten 1.500 
RCC 0 
GPP 2020 4.000 
Paaseiland 0 
Loods 2.500 
  
Totaal 8.300 
  

2.5 Toelichting begroting 

Door het Corona COVID19 virus zijn diverse evenementen geannuleerd. Dit heeft als gevolg dat er 
minder inkomsten zijn. Het is nog onbekend of het Grote Pietenplein doorgaat. Zekerheidshalve is deze 
wel meegenomen in de begroting. Dit is immers ons grootste evenement. Op basis van de schatting 
wat betreft de inkomsten en de (mogelijke) uitgaven is er een duidelijk tekort. Eventuele kosten ten 
behoeve van het aanpassen van de statuten zijn echter in het geheel niet zeker. In het geval deze 
kosten niet gemaakt worden, is het voornamelijk de huur van de loods die het verschil maakt tussen 
de inkomsten en uitgaven. Eventuele tekorten worden van de spaarrekening aangevuld.  


