
 
 

Toelichting jaarrekening 2016 
 
Sinds de oprichting van Adapt in 2012 vindt de financiële verslaggeving plaats op kasbasis. 
Aankopen van materialen worden volgens een bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop 
volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht. De grondslagen voor de bepaling van het 
vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. Alle bedragen zijn in euro's. 
 
De stichting beschikt over een bankrekening en een spaarrekening bij Rabobank Alkmaar.  
Er wordt niet belegd met kapitaal van de stichting. 
Basale uitgaven worden gedekt via een jaarlijkse subsidie van de Historische Vereniging Alkmaar. In 
2016 heeft de Historische Vereniging Alkmaar hiervoor net als in 2012, 2013 en 2014 subsidie 
beschikbaar gesteld. In 2015 was geen bijdrage aangevraagd. 
 
Begin 2016 heeft het stichtingsbestuur een nieuwe voorzitter gezocht en gevonden, op verzoek van 
de zittende voorzitter die na zijn herstel van ziekte graag bestuurslid wilde blijven maar om 
gezondheidsredenen niet meer de verantwoordelijkheid voor de voorzitterstaken wilde dragen. Na 
de voorzitterswissel en de inwerkperiode is de bestuurlijke activiteit weer toegenomen, en daarmee 
de kasstroom. 
Er zijn geen uitkeringen of honoraria verstrekt aan bestuursleden of adviseurs anders dan de 
vergoeding van gemaakte onkosten.  
 
Eerste kwartaal  
Na de toezegging van de gemeente Alkmaar om gemeentelijke monumentenstatus toe te kennen 
aan de Ringersfabriek, heeft Adapt gemeenteraadsleden en andere stakeholders uitgenodigd 
voor een korte excursie per bus op zaterdagochtend 30 januari naar De Hallen in Amsterdam. 
Hiervoor werd een beroep gedaan op de algemene reserve. Het ontbijt werd in natura 
gesponsord door hotel De Hallen, een potentiële kandidaat om zich te vestigen in de 
Ringersfabriek.  
In maart 2016 is een toezegging ontvangen van Van Diepen Van der Kroef Advocaten om de 
ontwikkeling van een website voor Adapt en een deel van de kosten voor webhosting te 
sponsoren. 
 
Tweede kwartaal  
In het tweede kwartaal werden slechts lopende uitgaven gedaan voor webhosting en bankkosten, 
en zijn geen inkomsten gegenereerd. 
 
Derde kwartaal  
In het derde kwartaal diende via Facebook een publiciteitsoffensief te worden gestart rond 
Westerlicht en rijksbeschermd stadsgezicht Westerhout. De impact en effectiviteit hiervan heeft de 
Historische Vereniging Alkmaar overtuigd om Adapt in 2016 wederom een subsidie te verstrekken, 
waaruit de gemaakte kosten voor dit project konden worden betaald. Ook vanuit het publiek 
werden donaties ontvangen voor deze acties na een Facebook-oproep. 
 
Vierde kwartaal 
In het laatste kwartaal is de nieuwe website opgeleverd door stichting MEO. Vanaf november 
namen zij de webhosting over van Hostnet. Voor een deel van de kosten voor hun dienstverlening 
is uitstel van betaling verkregen tot de 1e helft van 2017. De website is gepresenteerd in december 
tijdens de viering van ons eerste lustrum. Deze bijeenkomst en de publiciteit eromheen waren 
grotendeels gesponsord door stichting MEO en Van Diepen Van der Kroef Advocaten. 
De Schermer Molensstichting (SMS) is in het laatste kwartaal van 2016 ondersteund bij publicitaire 
acties rond de dijkversterking in de Schermer door het hoogheemraadschap. Kosten voor online 
advertenties via Facebook en een wandeling langs de dijk zijn gedeeld met de SMS en de 
Boerderijenstichting NH ‘Vrienden van de stolp’. 
Als blijk van waardering voor de excursie naar De Hallen in het voorjaar van 2016 en de positieve 
publiciteit die dit opleverde voor Unica Installatietechniek, de exploitant van de WKO-installaties ter 
plekke, werden we in december 2016 verblijd met een donatie van Unica. 
 
Aldus gewijzigd vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 februari 2017. 


