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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
- algemeen bestuurslid: de heer H. Hoving
1.2. Statutaire doelstelling
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
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zijn en contact maken. Daarbij is toegankelijkheid van groot belang. De activiteiten zijn dan ook bij
voorkeur kosteloos toegankelijk. Daarnaast is duurzaamheid belangrijk. Dit uit zich in de gebruikte
materialen, de wijze van omgang hiermee en uiteraard het schoon en netjes achterlaten van de plek
(binnen of buiten) waar een activiteit heeft plaatsgevonden.
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.
1.3. Activiteiten 2020
Bij het schrijven van het jaarverslag 2019 gaven we al aan dat er veel onzekerheid was met betrekking
tot evenementen door de COVID-19 Corona pandemie. Uiteindelijk hebben we geen enkele activiteit
kunnen/mogen organiseren. Al was er hoop voor het Pietenplein. En met die hoop zijn we in
september 2020 begonnen met de voorbereidingen. Helaas mochten we geen gebruik maken van de
Oude Mariakerk, waardoor we moesten uitwijken naar onze eigen loods. Dat hield in dat er veel
materieel verplaatst moest worden van de Mariakerk naar de loods. Uiteindelijk hebben we een aantal
avonden met een beperkt aantal vrijwilligers kunnen werken. Alle pietenpakken zijn weer nagekeken
en daar waar nodig hersteld. Een select groepje vrijwilligers heeft kunnen oefenen als ‘Kunstpiet’. Maar
uiteindelijk kwam daar dan toch het gevreesde bericht. De Sinterklaasintocht vindt niet live plaats. De
gemeente Deventer heeft er, net als een aantal andere gemeenten, voor gekozen de intocht digitaal
te laten plaatsvinden. De opnames hebben op een ander moment en op geheime locaties
plaatsgevonden en vervolgens is dit op zaterdag 5 december 2020 uitgezonden. De stichting heeft
hierin geen rol mogen spelen.
De voorbereidingen waren niet voor niets. De verrichtte werkzaamheden hoeven we immers voor de
editie 2021 niet nogmaals te doen. Dat geeft wellicht ruimte voor andere ideeën. En misschien wel het
belangrijkste is dat we weer contact hadden met vrijwilligers. Het jaar 2020 was voor allen een ander
jaar dan anders. Tijdens de voorbereidingen was er tijd en ruimte om elkaar hierover te vertellen. We
zijn er ons van bewust dat niet alleen het evenement of de activiteit van belang is voor de deelnemers,
maar dat de betrokken vrijwilligers er misschien wel meer uithalen; contact, het ontwikkelen en
onderzoeken van capaciteiten, verantwoording dragen en zo veel meer. Hoe jammer het ook is dat we
afgelopen jaar geen activiteiten hebben kunnen organiseren, toch heeft deze situatie ons bevestigd,
dat we er toe doen voor onze vrijwilligers.
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. Sinds 2018 doen we dit met een barbecue.
En afgelopen jaar zijn de laatste flessen uit de wijnvoorraad van Jurriën op gegaan.
1.3.1. Sponsors
Aangezien er geen activiteiten hebben plaatsgevonden hebben we afgelopen jaar ook niet actief
sponsoren benaderd.
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1.4. Geplande activiteiten 2021
Ook dit jaar is er veel onzekerheid door het COVID 19 Corona virus. De overheid geeft aan te hopen
dat er vanaf juli 2021 weer enkele evenementen kunnen plaatsvinden. Hoe dit er tegen die tijd uit gaat
zien (als het al überhaupt kan) is nu nog niet te voorspellen. We houden er dan ook ernstig rekening
mee, dat ook dit jaar een wat saai jaar wordt.
1.4.1. Bestaande activiteiten
Paaseiland op tweede Paasdag, 5 april *geannuleerd*
RolstoelCrossCountry (met de Green Obstacle Run) *geen bericht van ontvangen*
Deelname aan de Boekenmarkt te Deventer met 2 kramen op 1 augustus *geannuleerd*
Deelname aan markten op het Lamme van Dieseplein met 1 kraam *geen berichten over ontvangen*
Deelname aan de Beursvloer 2021 (datum nog niet bekend)
Grote Pietenplein op 4 december
1.4.2. Nieuwe activiteiten
Vooralsnog zijn er geen nieuwe activiteiten gepland.
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2.1 Balans

Activa

Passiva
2019

Banksaldi
Kas

Totaal

24.801,06
291,98

25.093,04
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2020
22.001,94 Reserve

2019

2020

25.093,04

22.218,92

25.093,04

22.218,92

216,98

22.218,92 Totaal

6

2.2 Overzicht van baten en lasten (betaalrekening)
2020

Banksaldo 01/01

2.833,08

INKOMSTEN

Giften / erfenis

0,00

Verkoop

20,00

Subsidie

250,00

Overig

0,00

Opname spaarrek.

2.163,00
2.433,00

UITGAVEN

Algemeen

343,59

Sparen

0,00

Verkoop (markten)

0,00

Grote Pietenplein

377,67

Paaseiland

0,00

Loods

2.337,86

Totale uitgaven

3.059,12

Banksaldo 31/12

2.206,96
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2.3 Toelichting overzicht baten en lasten 2020
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 2021
Inkomsten
Giften
Markten
Subsidies

0
0
3.750

Totaal

3.750

Uitgaven
Algemeen
GPP 2021
Loods

350
4.000
2.500

Totaal

6.850

2.5 Toelichting begroting
Door het Corona COVID19 virus is er veel onduidelijk over mogelijke activiteiten. Dit heeft onder meer
als gevolg dat er nauwelijks inkomsten zijn. Het is nog onbekend of het Grote Pietenplein doorgaat.
Zekerheidshalve is het wel meegenomen in de begroting. Dit is immers ons grootste evenement. Op
basis van de schatting wat betreft de mogelijke inkomsten en uitgaven is er een duidelijk tekort.
Tekorten worden van de spaarrekening aangevuld.
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