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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van de stichting ‘Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid’. Het is het eerste
jaarverslag van de stichting over het ‘eerste levensjaar’. Begonnen als stuurgroep met als doel het starten van
een multidisciplinair onderzoek naar het fenomeen bokkenrijders is de stuurgroep sinds oktober 2016
omgevormd in een stichting. Voor de ambitieuze doelstellingen is een professionele organisatie nodig.
Het afgelopen jaar stond daarom mede geheel in het teken van het opbouwen van de organisatie. Gestart met
een ‘lege kas’ was het voornaamste doel financiële middelen te verwerven voor lopende verplichtingen en
continuïteit. Dat dit gelukt is heeft vooral te maken met de inzet van de penningmeester. Ondanks de beperkte
middelen is het bestuur er in geslaagd promotiemateriaal te ontwikkelen en aan te schaffen. Public relations
middelen die ingezet zijn bij bijeenkomsten van in historie geïnteresseerd publiek. Nog belangrijker voor de
naamsbekendheid van de stichting is wellicht de succesvolle start van een pagina op Facebook en een eigen
site.
De basis waar in 2017 aan gebouwd is geeft vertrouwen voor de toekomst. Desondanks is er nog een lange en
moeilijke weg te begaan. Toch ziet het bestuur nu mogelijkheden om ook aandacht te besteden aan het
realiseren van de doelstellingen die de stichting nastreeft. Om die reden wil het bestuur in 2018 een eerste
stap zetten die moet leiden tot realisatie van een multidisciplinair onderzoek. Deze eerste stap is de organisatie
van een symposium waarin de belangrijke vraag aan de orde komt: volstaat een top-down benadering of is een
bottom-up werkwijze noodzakelijk? In andere woorden: zijn voor een nieuw onderzoek naar het fenomeen van
de bokkenrijders de huidige bekende en ontsloten stukken voldoende? Of is het noodzakelijk de archieven met
een multidisciplinaire insteek opnieuw te doorvorsen?
Het bestuur beseft dat de doelstellingen van de stichting niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden,
evenzeer dat er veel geld nodig is voor het doen van onderzoek. Na het voorwerk in 2017 moet in ieder geval
een eerste stap gezet worden die kan leiden tot het gewenste multidisciplinaire onderzoek.

Roelof Braad
voorzitter
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1.

Verslag van het bestuur

De stichting ‘Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid’ is 10 oktober 2016 opgericht en vindt haar oorsprong in
een stuurgroep met dezelfde naam die per die datum is overgegaan in de stichting. Deze stuurgroep werd in
2012 geformeerd naar aanleiding van een oproep, tijdens een Bokkenrijderssymposium, om te komen tot een
diepgaand onderzoek. De periode oktober 2016 tot begin 2017 is meegenomen in dit verslag.
Dankzij de inzet van de penningmeester is het mogelijk geweest de stuurgroep om te vormen tot een stichting.
Tijdens de eerste vergadering op 28-10-2016 zag het bestuur zich vooral voor de taak gesteld een professionele
organisatie op te zetten zonder te beschikken over financiële middelen. Het lukte de penningmeester ook nu
weer de eerste donaties binnen te halen om een start te kunnen maken met de eerste activiteiten. Het is aan
de penningmeester te danken dat de stichting nu beschikt over de passiva zoals genoemd in de jaarrekening
welke is opgenomen in dit verslag. Verder mag hierin ook niet de rol van de voorzitter vergeten worden die er
in slaagde goedkoop of gratis aan promotiemateriaal voor de stichting te komen.

1.1

Activiteiten

Samenstelling en werkverdeling bestuur
Tijdens de eerste vergadering besloot het bestuur de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris aan
te houden zoals die ook bij het passeren van de akte waren vastgelegd. Twee beoogde kandidaten konden om
persoonlijke redenen niet tot het bestuur toetreden. Het bestuur stelde zich tot taak op zoek te gaan naar
kandidaten die geschikt zijn als opvolger of een meerwaarde kunnen hebben voor de stichting. Het
oprichtingsbestuur bestond derhalve uit: dhr. R. Braad (voorzitter), mevr. C. Scholtens (penningmeester), dhr. J.
Kobben (secretaris) en de heren R.K.H. Folz, C. Hessels en P.P.M. Lardinois.
De heer Lardinois besloot om persoonlijke redenen het bestuur per 23 augustus te verlaten. De heer G.G.M.
Schoonbrood trad met ingang van 12 december toe tot het bestuur.

Zakelijke rekening
Een zakelijke rekening is noodzakelijk voor het kunnen verwerven van sponsorbedragen, subsidies en
belangrijke donaties. Omwille van strategische redenen is gekozen voor de RABO-bank Centraal Zuid. De
afweging die daarbij gemaakt werd heeft te maken met het binnenhalen van sponsorgeld. Ondanks de
relatieve onbekendheid van de stichting en de late start van de promotieactie is het toch gelukt € 58,74 via de
Rabo Clubkasactie binnen te halen. De kosten van de Rabo zakelijke rekening zijn echter zeer hoog. Om die
reden werd de keuze van de bank gedurende 2017 vaak ter discussie gesteld. Uiteindelijk werd besloten om
medio 2018 deze keuze te heroverwegen. De mogelijkheid tot het verwerven van voldoende sponsorgeld zal
daarbij een rol spelen.

E-media
In 2017 is het bestuur gestart met Facebook en een Website. De website is enerzijds noodzakelijk om te
kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de ANBI-status en anderzijds wordt deze als een
belangrijk middel gezien voor het verwerven van donaties. De heer Hessels heeft binnen het bestuur de taak op
zich genomen de website in te richten en te onderhouden. Hij verzorgt ook de Facebookpagina. Daarnaast
plaatst ook de heer Braad regelmatig nieuwe content en beantwoordt vragen. De belangstelling voor beide emedia is hoopgevend, echter staat of valt het succes met aansprekende content. Gedurende 2017 is er verder
gewerkt aan de site en zijn er voor 2018 plannen gelanceerd waarmee het voor donateurs eenvoudig en veilig
mogelijk moet worden te doneren.

Netwerk
4

Het bestuur streeft samenwerking na met organisaties die kunnen bijdragen aan het realiseren van de
doelstellingen van de stichting of waarbij de stichting een positieve invloed kan hebben op de activiteiten van
die derden. De stichting heeft uiteraard contact met het Euregionaal bokkenrijders Genootschap met name
doordat een meerderheid van het bestuur ook lid is van het genootschap. Niet onvermeld mag blijven dat de
stichting ‘voortkomt’ uit dit genootschap en er sinds oprichting van de stuurgroep goed contact is geweest.
Verder is er contact gelegd met het Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en de Open
Universiteit. Alle bestuursleden zijn verder actief in meerdere historische verenigingen zodat er ook daarmee
indirect contact bestaat.

ANBI
Het is het bestuur gelukt een ANBI-status te verwerven voor de stichting met terugwerkende kracht ingaande
per oprichtingsdatum. Helaas werd de aanvraag voor een culturele ANBI niet gehonoreerd omdat de
doelstellingen van de stichting daar niet aan voldoen.

Public Relations
Het is schier onmogelijk gelden te verwerven voor een stichting die niet of nauwelijks bekendheid geniet onder
potentiele sponsoren, subsidieverstrekkers of donateurs. Buiten de e-media heeft het bestuur daarom
geïnvesteerd in een door de voorzitter ontworpen banner, folders en donateurskaart. Deze middelen zijn
gebruikt bij regionale evenementen zoals in Hoensbroek/Heerlen, Rolduc/Kerkrade en Landgraaf.
Daarbij is door het bestuur ook tijd besteed aan het ontwikkelen van een eigen identiteit tot uiting komend in
eigen opmaak van schriftelijke stukken en promotiemateriaal. De heer Lardinois heeft kosteloos een ontwerp
gemaakt van een logo. Het is aan de penningmeester te danken dat de leden van het bestuur nu beschikken
over een fraaie badge met dit logo.

Fondsenwerving
Tijdens de stuurgroep periode is geconstateerd dat het ontbreekt aan kennis voor het binnenhalen van grote
fondsen. Dit was een reden om te zien naar een professionele fondsenwerver. Daarbij is ervaren dat het
enthousiasme van het bestuur voor de na te streven doelstellingen en haalbaarheid niet gedeeld wordt door de
in fondsenwerving gespecialiseerde bedrijven. Ondanks de realisatie van een rechtsgeldige bestuursvorm is het
niet gelukt een fondsenwerver op basis van no cure no pay te interesseren voor het project. Voor het bestuur
reden om intensiever dan voorheen op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om een onderzoek zoals dat
beschreven is in het projectplan gefinancierd te krijgen. Daarbij heeft het bestuur moeten ervaren dat een
subsidieaanvraag gericht op het financieren van een projectplan weinig tot geen kans maakt.
De organisatie van een ludiek/educatief evenement, in samenwerking met een derde partij, met de bedoeling
publiciteit en gelden te genereren kon om organisatorische redenen geen doorgang vinden. Het bestuur heeft
daarop besloten vooralsnog aandacht te geven aan de organisatie van een symposium.
Ondanks de beperkte mogelijkheden is het desondanks in 2017 gelukt voldoende middelen te verwerven om
continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. Tevens was er ruimte om te investeren in materialen voor
public relations, zoals banner, folder en donateurskaart. Eind 2017 kon daarom afgesloten worden met de
opbouw van een kleine noodzakelijke financiële buffer.
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2.

Toekomst

In 2018 zal er intensieve aandacht worden besteed aan het verbeteren van de website. Dit houdt onder meer
in het verbeteren en aanvullen van de content. De website moet zowel voor de scholier, student, leek of
(amateur-) historicus een portaal zijn om in contact te kunnen komen met het fenomeen bokkenrijders en de
doelstellingen van de stichting. Tevens moet de website een middel worden om donaties te genereren. Het
bestuur spreekt tevens de verwachting uit dat dit een belangrijke stap kan zijn om de stichting positief onder
de aandacht van een groot publiek te brengen en om fondsen te werven voor continuïteit en realiseren van de
doelstellingen.
Een van de doelstellingen van de stichting is het realiseren van een nieuw allesomvattend en internationaal
onderzoek waarbij het fenomeen bokkenrijders multidisciplinair wordt onderzocht. Een stap in dit proces is de
organisatie van een wetenschappelijk symposium waarin de essentiële vraag aan de orde komt of voor dit
onderzoek een top-down of bottom-up benadering noodzakelijk is. Het symposium staat gepland in de eerste
helft van 2018.
In 2018 wordt ook getracht programma’s op te starten met voortgezet en hoger onderwijs die enerzijds
geldelijke middelen en belangstelling voor de doelstelling van de stichting kunnen genereren en anderzijds
leiden tot start van (deel)onderzoek.

2.1

Activiteiten

Het realiseren van de doelstellingen van de stichting is voor een belangrijk deel afhankelijk van een goede
communicatie met potentiele sponsoren en donateurs die voor de benodigde financiële middelen moeten
zorgen. De facebook site is gestart voor met name actuele zaken, de website is essentieel gezien de eisen die
de overheid stelt aan ANBI-stichtingen en voor het leveren van informatie aan bezoekers die in principe niet
tijdelijk van aard is. Het doel van de website is vooral het genereren van donaties. De website zal daartoe een
aantal verbeteringen ondergaan die de bezoekfrequentie (waarbij daadwerkelijk kennisgenomen wordt van de
content) moet verhogen en daarmee waardering en bereidheid tot actief ondersteunen van de doelstellingen.
Een goed communicatieplan waarin de koers wordt uitgezet voor public relations en fondsenwerving is
essentieel en wordt een aandachtspunt voor het komende jaar.
Het bestuur beseft dat het creëren van draagvlak en ondersteuning van de stichting niet mogelijk is zonder een
groot netwerk in de cultuurhistorische wereld. Waar mogelijk zal samenwerking worden nagestreefd.
Het wetenschappelijk doel van de stichting staat voorop, echter blijft educatie een aandachtspunt omwille van
publiciteit en fondsen.
De voornaamste activiteit van de stichting in 2018 wordt de organisatie van een symposium die door het
bestuur als een aftrap gezien wordt voor het realiseren van de voornaamste doelstelling: een multidisciplinair
onderzoek naar het fenomeen van de bokkenrijders. Realisatie is echter afhankelijk van de bereidheid van
derden om kosten te overnemen en de mogelijkheden die het bestuur ziet additionele fondsen te verwerven.
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3.

Organisatie

De stichting staat bij de kamer van koophandel ingeschreven in het Handelsregister onder het KvK-nummer
67087760.
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 856825190.
De organisatie beschikt over een ANBI-status.
Het mailadres van de stichting is: info@bokkenrijdersonderzoek.eu
Het internetadres van de stichting is: bokkenrijdersonderzoek.eu
Postadres secretariaat:
Gerardsstraat 6
6372KH Landgraaf

3.1

Bestuur

Het bestuur is opgebouwd uit 6 personen die onbezoldigd werken voor de organisatie.
Bestuur en voorzitter zijn onafhankelijk.
Op 23-08-2017 is de heer P.P.J. Lardinois uitgetreden als bestuurder.
Op 12-12-2017 is de heer G.G.M. Schoonbrood toegetreden als bestuurder.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

3.2

dhr. R. Braad
mevr. C. Scholtens
dhr. J. Kobben
dhr. R.K.H. Folz
dhr. C. Hessels
dhr. G.G.M. Schoonbrood

Vrijwilligers / Werknemers

De stichting heeft in 2017 geen werknemers in dienst gehad en geen vrijwilligers buiten de leden van het
bestuur. Bestuur/vrijwilligers hebben geen vergoedingen ontvangen voor gemaakte kosten.
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4.

Jaarrekening

2017

2016

Inkomsten
Inkomsten uit eigen
fondsen
Inkomsten uit donaties
Inkomsten uit Rabo
Clubkasactie

€
€

383,99
485,00

€
€

99,47
-

€

58,74

€

-

Totale inkomsten

€

927,73

€

99,47

€
€
€
€
€
€
€

49,98
56,51
170,00
107,50
126,63
417,11

€
€
€
€
€
€
€

50,00
49,47
-

€

927,73

€

99,47

Materiële vaste activa
Liquide middelen

€
€

164,01
417,11

€
€

0,00
0,00

Totale activa

€

581,12

€

0,00

Reserves

€

581,12

€

0,00

Totale passiva

€

581,12

€

0,00

Bestedingen
Kosten KvK
Kosten Website
Kosten Banner
Kosten Flyers
Kosten Badges
Kosten Bankrekening
Toevoeging aan reserves
Totale
kosten/bestedingen

Activa

Passiva
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5.

Begroting

De minimale vaste lasten van de stichting bedragen in 2018 circa €170,00. Inhoudende de kosten van de
bankrekening en de website. Voor wat betreft de kosten van de bankrekening wil het bestuur medio 2018 een
heroverweging maken inzake keuze van de bank. Deze heroverweging zal gebaseerd op een kosten-baten
analyse waarin baten in de vorm van donaties en subsidies van het bankbedrijf worden meegenomen.
Voor het bestuur is de organisatie van een wetenschappelijk en publieksymposium in 2018 het voornaamste
project. Enerzijds omwille van de doelstelling van de stichting en anderzijds omwille van het realiseren van
fondsen. Gezien de beperkte middelen waarover de stichting beschikt kan een dergelijk evenement niet
georganiseerd worden uit de bestaande reserve. Het symposium zal gefinancierd moeten worden met behulp
van middelen van derden. Voor het evenement heeft het bestuur een locatie op oog en is met
vertegenwoordigers daarvan in gesprek. De kosten van het wetenschappelijk symposium zijn mede afhankelijk
van het aantal deelnemers en de eventuele voorwaarden waaronder zij willen deelnemen. De kosten van het
publiekssymposium zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers en betalende bezoekers. Bij samenstellen
dezes beschikt het bestuur nog niet over voldoende gegevens voor het opstellen van een begroting en
kosten/baten analyse.
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Aldus vastgesteld
in de 15e bestuursvergadering van de
Stichting Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid
d.d. 27 februari 2018
te Heerlen
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