Jaarverslag 2008 van Fort aan Den Ham.
Voorwoord
Dit jaar is het eerste jaar waarvoor een jaarverslag van de Stichting “Fort aan Den Ham” is gemaakt.
Natuurlijk worden er door de penningmeester ieder jaar gedetailleerde financiële jaarverslagen
gemaakt. Er bestond echter behoefte aan een kort en overzichtelijk jaarverslag voor vrijwilligers en
begunstigers van de stichting. Bij deze.
Het jaarverslag zal een globaal overzicht geven van de activiteiten van de stichting door zijn
vrijwilligers in 2008. Een overzicht van de financiële toestand wordt getoond en we beschrijven de
koers die door het bestuur is uitgezet voor de toekomst van het fort en de stichting.
Het laat tevens zien dat met minieme middelen zeer acceptabele resultaten bereikt kunnen worden
om zodoende de doelstellingen van de stichting, naar vermogen, na te streven. De ontwikkelingen
en afspraken met Stadsherstel Amsterdam zullen natuurlijk de revue passeren.

Activiteiten
Het jaar 2008 stond in het teken van “verandering”. Omdat Defensie (Domeinen) in het vorig jaar
een ontwerpcontract had geleverd voor de pachtovereenkomst en dit z.s.m. afgerond wilde zien,
moesten manieren gevonden worden om de gevraagde pachtsommen op te brengen. Onderhuur van
delen van het fort, gebruiksrecht en verhuur van de loods waren mogelijke bronnen. Het leeg (laten)
maken hiervan heeft ons een deel van het voorjaar beziggehouden. Helaas tevergeefs.
Meerdere belangstellenden zijn langs geweest maar bleken niet de beoogde (financiële) oplossing te
bieden. Er bleken in de loop van het jaar inzake het pachtcontract ook steeds meer onverwachte
financiële consequenties op te doemen. Omdat de vrijwilligers niet bereid waren financiele risico's
te lopen voor de pachtbedragen, werd op 17 oktober unaniem besloten om in zee te gaan met
Stadsherstel Amsterdam in overleg met Domeinen.
Er werd een “woensdag-klusdag” ingesteld als proef. Goed nieuws was dat in de loop van het jaar
twee vrijwilliger bijkwamen waardoor deze woensdag nipt in stand gehouden kon worden. Er werd
begonnen met het timmeren en schilderen van tussendeuren en een bergruimte in de Poterne.
Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers blijft problematisch. Toch is dit noodzakelijk om de
continuïteit van de rondleidingen, onderhoud en herstelwerkzaamheden te handhaven.
De vaste open zondagen van april t/m oktober werden goed bezocht. 30% hoger dan 2007. Er was
ook een extra september zondag ingelast. (14 sep) en hiervoor was een zangkoor uitgenodigd.
Dit werd een succes en zeer gewaardeerd door de bezoekers.

Overzicht bezoekersaantallen open dagen 2008 en 2007

april 2008
mei 2008
juni 2008
juli 2008
augustus 2008
september 2008
oktober 2008
Totalen 2008

volwassen kinderen totaal
150
24
174
77
33
110
28
6
34
103
17
120
231
45
276
223
34
257
29
12
41
841
171
1012

april 2007
mei 2007
juni 2007
juli 2007
augustus 2007
september 2007
oktober 2007
Totalen 2007

56 19
21
5
2
2
141 23
5
0
294 26
130 32
649 107

75
26
4
164
5
320
162
756

Andere bezoekers, scholen of familiegroepen waren:
maandag 3 maart 2008
scouting
zondag 18 mei 2008
stadsherstel
zondag 1 juni 2008
fotoclub
zondag 8 juni 2008
anwb
zaterdag 5 juli 2008
fam rinkel
vrijdag 15 augustus 2008
clusius college
maandag 25 augustus 2008 bertrant russel college
maandag 10 november 2008
bosch film

Met docenten van het Clusius College te Uitgeest is een afspraak gemaakt voor natuurbeheer en
onderhoud door leerlingen van het college in de vorm van praktijklessen. Dit wordt door de
docenten in het lesrooster 2008-2009 ingepland. In overleg met Landschap N-H en met het bestuur
is afgesproken dat de militair-historische beplantingen zo goed als mogelijk gereconstrueerd wordt.
In maart heeft het bestuur oriënterend overleg met de gemeente Uitgeest gehad.
30 mei 2008 heeft de onderhuurder RAFA het fort verlaten en de ruimtes leeg achtergelaten. De
RAFA clubleden zijn, na hun verhuizing vanaf Schiphol-oost, 12 jaar te gast geweest op het fort.
Het Nederlands Grammofoon Genootschap was een regelmatige gast geworden en demonstreerde
met veel enthousiasme hun antieke afspeelapparatuur op meerdere open dagen.
In mei was er een expositie van tekeningen van basisschool leerlingen over forten en heeft Luuk
Brand een expositie gemaakt over “Illegale” foto's van het Koninklijk huis.

Publiciteit
Vooraf aan iedere open zondag (laatste zondag van de maanden april-oktober) is de lokale media
geïnformeerd middels een persbericht. Helaas werd niet ieder bericht opgenomen in de woensdag
en zondagbladen. Het NGG heeft enkele malen RTV Noord-Holland ingesproken op de
zondagochtend. Beide vormen van publicatie hebben een positief effect gehad op het bezoekersaantal van die dag.
Het fortgidsje en de kinderpuzzeltocht hebben een face-lift gehad. De website is geactualiseerd en
wordt als communicatiemiddel samen met het emailadres info@fortaandenham.nl goed gebruikt.

Interne organisatie
Samenstelling van de organisatie in 2008.
De Stichting bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers waarbinnen een bestuur is gekozen.
Er zijn begin 2008 een aantal van 12 vrijwilligers waarvan sommigen alleen actief als expositiehouder en gebruiker en anderen alleen op de open zondagen en/of woensdag aanwezig.
Het bestuur bestaat uit 4 personen. De voorzitter Aschwin Westerhof, penningmeester Marja de
Man, facilitair medewerker Ger de Man en Jan Versluys. In april 2008 wordt Fred Braaksma tot
secretaris benoemd.

In de loop van 2008 laat Ger weten zijn bestuursfunctie als facilitair medewerken ter beschikking te
stellen. Er melden zich geen kandidaten. De functie is vanaf dan vacant.
Halverwege 2008 meldt Bob Schols zich als vrijwilliger en wat later komt Ab Kuizenga de groep
versterken. Beide zijn voornamelijk actief op de woensdagen.
De kantine wordt beheerd door Marja regelmatig geassisteerd door Nel en Anne-Mary.
De WO-2 expositie is van Luuk. Radiocommunicatie wordt door Jaap bemand en het
scoutingmuseum is van en wordt door Kees beheerd. Kees is ook rondleider evenals Ger, Marja,
Peter en Fred.

Financiën
Hieronder een verlies en winstrekening over 2008.
Inkomsten 2008

Inkomsten 2008
Horeca inkomsten
Entee open zondagen
Extra rondleidingen
Inkomsten boeken enz.
Donatiepot/fooi
Donaties
Inkomsten diverse
Ontvangen rente

Bedrag
in Euro

€ 1.335,10
€ 1.503,00
€ 1.855,10
€ 158,75
€ 161,80
€ 945,00
€ 330,40
€ 712,71

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Uitgaven 2008

Kosten
Bankkosten
Organisatiekosten
Vrijwilligerskosten
Onderhoud inventaris
Onderhoud groen en gebouw
Kosten energie en water
Contributies
Verzekeringen
Porti/vrachtkosten
Inkoop inventaris
Inkoop horeca
Kantine onkosten
Algemene kosten

Resultaat 2008
Totaal inkomsten

€ 7.001,86

Totaal uitgaven

Bedrag
in Euro

€ 107,60
€ 250,00
€ 8,31
€ 83,45
€ 242,53
€ 11,18
€ 27,00
€ 129,88
€ 4,40
€ 320,61
€ 493,44
€ 8,94
€ 52,00
€ 5.262,52
€ 7.001,86

De post “diverse inkomsten” heeft betrekking op verkoop oud ijzer vanaf het fortterrein.
Donaties zijn gedaan door:
Cultureel Erfgoed N-H
Royal Air Force (RAFA)
Hr E. Peterson

€
€
€
€

300,00
545,00
100,00
945,00

CENH is een subsidie voor de stellingmaand.
RAFA club is opgeheven op het fort. Dit is de laatste “donatie”.
De Hr. Peterson, bezoeker van het fort, heeft een donatie aan de stichting gedaan.
Het zal gebruikt worden in de post “Onderhoud”.
De stichting heeft verder geen andere donateurs of andere begunstigers.

Toelichting op de resultaten:
Vermogen 1-1-2008
Kas fort
Postbank
Postbank plus
Rabo vereniging rek.
Rabo telespaarrek.

Vermogen 1-1-2009
€ 121,00
€ 6,24
€ 33,90
€ 43,61
€ 20.986,98

Enkele posten uit resultaten:
Opbrengst open zondag
€
Opbrengst extra dagen
€
Opbrengst kantine
Donatiepot/fooi
Donatie/subsidie
Verkoop boeken etc.
Totaal resultaat 2008

Kas fort

Rabo vereniging rek.
Rabo telespaarrek

€ 376,93

€ 37,54
€ 25.999,69

1.503,00
1.855,10
€ 841,66
€ 161,80
€ 945,00
€ 158,75

€ 5.262,52

Conclusies en aanbevelingen

De in 2006 in gang gezette overgang van een onzekere (per dag opzegbare) relatie met Defensie i.c.
Domeinen naar een meer langdurige (30 jarig pachtovereenkomst) verloopt bijzonder moeizaam.
Het ontbreekt aan de kennis en middelen om dit positief af te ronden. Hierdoor is het bestaan van de
Stichting in gevaar en wordt door het bestuur de conclusie getrokken dat een partner met voldoende
kennis en financiele draagkracht voor de stichting ononkoombaar en noodzakelijk is.
De voorkeur van bestuur en vrijwilligers ligt bij Stadsherstel Amsterdam waar inmiddels
besprekingen gaande zijn. De inzet is om zelfstandigheid over het fortgebouw te behouden.
Bovenstaande conclusie wordt door alle vrijwilligers onderschreven en de consequentie, met name
het opgeven van een deel van de zelfstandigheid, schoorvoetend aanvaard.
Het bestuur zal hier dan ook in het volgend jaar mee doorgaan en zo mogelijk positief afronden.
Verdere aandacht in 2009 zal het aantrekken van meer vrijwilligers zijn om de continuiteit van de
onderhoud en herstelwerkzaamheden en het gidswerk niet op de schouders van enkelen te laten
rusten. Voortzetten van de stichting zal meer inzet en inspanning van de vrijwilligers vergen.

Aldus opgemaakt door de secretaris Fred Braaksma
17-9-2010

