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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2019. Met dit verslag brengen
wij u op de hoogte van de resultaten van het afgelopen
jaar en nemen wij een doorkijk op het komende jaar.

Zonder teveel op deze plaats al te inhoudelijk op zaken te
willen ingaan (de afzonderlijke hoofdstukken brengen u
volledig op de hoogte) mag gesteld worden dat 2019 als één van de meest succesvolle jaren
gezien kan worden in het prille bestaan van onze Stichting.
Dit zowel financieel als inhoudelijk.
De vooraf gestelde doelstellingen, het aantal bezoekers, het gebruik van digitale middelen,
nieuwe rondleidingen en inzet van alle vrijwilligers, hebben geleid tot een groot succes.
Allen dank hiervoor.
VERSLAG VAN HET BESTUUR
Winterwerkzaamheden

Afgelopen winter is er door de vrijwilligers met overgave
enorm gewerkt, binnen en buiten de bunker. De subsidie
die we mochten ontvangen van de provincie is uitbenut
binnen tijd en middelen. De uren die de vrijwilligers in
vrijgraven van de resterende bunkers, inrichten van
ruimten binnen de Biber en in overleggen hebben
gestoken is enorm geweest. Vanaf het prille begin in mei 2019 met de rondleidingen waren
de reacties hartverwarmend.
Rondleidingen
De rondleidingen zijn een groot succes geweest.
Vanaf dag 1 hebben de gidsen met enthousiasme zich ingezet om de
verhalen van de Stelling te vertellen. Lokale interesse (pers en bedrijven)
is toegenomen. Met een stap naar een dagelijkse openstelling op
woensdag is bewezen dat ‘ander’ publiek zich dan ook laat zien in de
Bunker. De vrijwillige aanwezigheid , ondersteund met het ‘zo gezellig
mogelijk maken’ heeft ertoe bijgedragen dat de gidsen aangeboden hebben om de tijden op
de woensdag in 2020 te gaan uitbreiden (later meer).
De doelen die we vooraf hadden gesteld zijn volledig gehaald, sterker nog, het heeft alle
verwachtingen overtroffen. Met verwijzing naar de tabel is het duidelijk dat 2019 net niet de
resultaten van 2018 heeft behaald maar met het aantal bezoekers mogen we tevreden zijn.
2017

2018

2019

VW K
AANT OPBR.
VW K
AANT OPBR.
VW K
AANT
315 28
15 € 2.719,00 349 33
16 € 2.543,00 275 28
15
212 40
9
20
4
6
€ 324,50 52
9
4
€ 444,00 53
7
4
23
€ 92,50
217
6
€ 651,00 16 89
4
€ 296,00 41 124
6
131
17 € 2.018,00 256 20
22 € 3.486,01 263 42
18
140
€ 0,00 158
62
€ 469,00
119
€ 0,00 90 18
€ 1.023,00 409 125
€ 1.638,00 200 69
€ 6.735,50
€ 8.968,51
466 249
1426 276
1292 328
715
1702
1620

Rondleiding alg.
Open woensdagmiddag
Rondleiding duin
Scholen
Groepen
Open Mon.dag
3 in 1 tour
Stelling in Voorne
Bunkerdag

Bezoekers Totaal
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OPBR
€ 2.480,00
€ 1.856,00
€ 452,00
€ 660,00
€ 2.893,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.407,00
€ 9.748,00

TOEKOMST
Het jaar 2020
Komend jaar willen we uiteraard op dezelfde weg verder gaan. Dat betekent een hoge inzet
van de vrijwilligers, iets wat ons ook kwetsbaar
maakt. De vitaliteit van onze gepensioneerden stond
aan de basis van het succes het afgelopen jaar, we
hopen dat dit ook komend jaar hetzelfde is, maar we
moeten dit bezien.
De bevrijding ‘staat voor de deur’, logisch dat een
organisatie die uitdraagt de verhalen van WOII te
willen vertellen, ook hier zijn steentje gaat bijdragen.
Meer nog, een inmiddels actieve werkgroep heeft
zich opgericht om de kar te trekken in dit bijzondere jaar. Uiteraard is daar veel voor nodig,
ook bereidwilligheid van derden partners, uiteindelijk kunnen we niet alles alleen.
We doen ons best en hopen dat alles lukt.
Rondleidingen 2020
De rondleidingen voor 2020 staan alweer gepland en net als voorgaande jaren wordt er weer
invulling aangegeven door de gidsen voor zover het de
beschikbaarheid betreft.
Uiteraard zijn nieuwe en dus ook meer gidsen van harte
welkom en noodzakelijk dus zijn er mensen in
kennissen- of familiekring dan moeten we kijken of we
deze kunnen werven.
De woensdagen gaan van een middag naar een dagdeel
(10.00 tot 15.00 uur met uitloop) en we hopen de
‘dagjesmensen’ meer naar ons toe te trekken. We gaan
zien of dit ook succesvol is.
Uiteraard gaan we ons weer bezighouden met het
uitzetten van folders, poster e.d. bij hotels, campings en
bead-and-breakfasten.
Natuurlijk wordt de (lokale) pers weer gevonden. Kortom, het nieuwe seizoen is al ingezet.
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Website
Vorig jaar is begonnen met een vernieuwde en beduidend meer overzichtelijke website,
ondersteund hierbij door het lokale communicatiebureau
SomeTime.
De opzet is mede gebaseerd op een toenemend gebruik
van overige communicatiemiddelen zoals ipad en
telefoon. Ook dit jaar zullen we kleine functionele
aanpassingen doen om de website up-to-date te houden
en natuurlijk om de vindbaarheid op het WorldWideWeb
beter te maken.
Toename van moderne communicatie heeft ertoe geleid dat we ons ook verder laten
voorlichten op de communicatie van de huidige generatie: FaceBook, Instagram, Twitter e.d.
is momenteel meer in gebruik dat de PC. Ook wij moeten ons hieraan confirmeren.
ORGANISATIE
Onze organisatie blijven we tegen het licht houden. Het afgelopen jaar hebben we geleerd
dat communicatie binnen de organisatie van groot belang,
maar ook lastig is. Niemand is hierbij gebaat dus is één
van de doelstellingen dit jaar om hier zeker verbetering in
aan te brengen.
Aangetoond is dat dit een leerproces is. We doen ons best

BESTUUR
De bestuursfuncties zijn onveranderd, te allen tijde is
het mogelijk om je beschikbaar te stellen voor een
volgend jaar als bestuurslid. Tot op heden zijn er geen
vacante functies, dit betekent niet dat het bestuur niet
kan veranderen. Uiteraard zijn jaarvergaderingen het
geijkte moment om het hierover te hebben.
Voorkeuren kunnen worden aangegeven en indien
nodig in de vergadering over geworden gestemd.
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VRIJWILLIGERS
Het aantal vrijwilligers is iets om trots op te zijn, echter … de gemiddelde leeftijd baart
zorgen. Jonge(re) aanwas is wenselijk. De hoge leeftijd
maakt je als organisatie kwetsbaar.
Desalniettemin zijn we enorm verheugd met de mensen
die we hebben en bovenal, de inzet die de mensen
tonen.
JAARREKENING
Het maken van de jaarrekening is de taak van de penningmeester.
De cijfers van het afgelopen jaar worden/zijn op de jaarvergadering
gepresenteerd (zie figuur hieronder). Een verdere diepgang op de
rekening kan op de jaarvergadering plaatsvinden maar net als andere
jaren zijn vragen achteraf ook welkom.
De gepresenteerde jaarrekening is in onderliggend jaarverslag
opgenomen. Onze penningmeester heeft wederom puik werk geleverd
en de kascommissie heeft de controle uitgevoerd en akkoord
bevonden. Moge duidelijk zijn dat ook de successen van afgelopen jaar
in de cijfers is terug te vinden (zie verder)
Vanwege o.a. de ANBI-verplichting van onze stichting is dit document via de website te
downloaden . Voor ‘vrienden van’ (donateurs) en de belastingdienst is de informatie uit dit
jaarverslag voldoende.

FINANCIEEL OVERZICHT 2019 STICHTING BIBERBUNKER
Inkomsten

Uitgaven

Keuken
Donaties/vrienden
Sponsors
Entree
Fooien
Subsidie
Ansichtkaarten
Nieuwe Boeken
Vaste lasten
Diverse kosten/Opbr
Modelbouw
Catering Open dagen
Wapenverlof

€ 192,70
€ 737,00
€ 500,00
€ 9.748,00
€ 498,90
€ 12.666,00

Totaal inkomsten

€ 25.479,17

Totaal inkomsten
Totaal uitgaven

€ 25.479,17
€ 24.439,83
€ 1.039,34

€ 129,00
€ 95,23
€ 322,00
€ 172,98
€ 414,06
€ 3,30

Reservering diversen
Keuken
Vaste lasten
PR
Admi kosten
Representatie
Modelbouw
Inventaris
Verlengen Wapenverlof
Diverse kosten/Opbr
TD/renovatie
Entree
Subsidie
Nieuwe boeken
Catering Open dagen
Website
Lidmaatschappen

€ 2.800,00
€ 989,67
€ 3.962,19
€ 739,59
€ 43,57
€ 64,00
€ 360,16
€ 1.032,84
€ 412,50
€ 377,40
€ 339,55
€ 48,02
€ 11.100,00
€ 20,00
€ 347,45
€ 1.522,89
€ 280,00

Totaal uitgaven

€ 24.439,83

Saldo bank 311218
Mutaties
Saldo bank
Figuur jaaroverzicht 2019

€ 9.228,16
€ 1.039,34
€ 10.267,50
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Kas 31-12-19
SPAARREKENING
Vast: Algemene reserve
Eneco restant correctie
Alg. reserve nw project
Reservering Kantine
Reservering JLO
Reservering Bunker project 428
Reservering Bunker project 409
Subtotaal spaarrekening
TOTAAL OVERALL
waarvan 7000,-- vast staat

€ 108,90

€ 7.000,00
-€ 199,00
€ 6.841,21
€ 127,53
€ 3.500,00
-€ 3.151,56
-€ 2.110,68
€ 12.007,50
€ 22.383,90

VOORBEELD JAARREKENING
BEGROTING
Hieronder vindt u een begroting van het komende jaar.
Ook voor komend jaar zal er weer een begroting worden
opgesteld. Noodzakelijk om inzicht te krijgen in de uitgaven die
we denken te gaan maken, gekoppeld aan het noodzakelijke
budget.
Subsidies zijn uiteraard hierbij welkom, soms noodzakelijk om
doelen te kunnen bewerkstelligen.
Uiteindelijk bepalen deze samen de lijn van het komende (en
soms zelfs verder) jaar.

TER AFSLUITING
Met voorliggend jaarverslag hopen we allen in het kort op de hoogte gebracht te hebben van
2019. Tevens een ‘small peak’ naar 2020. Voorliggende
jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website zodat
sponsors, subsidieverstrekkers en andere geïnteresseerden
hierop hun blik kunnen werpen.
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