
 

Toelichting jaarrekening 2014 
 
Adapt 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 2014 heeft de Historische Vereniging Alkmaar hiervoor 250 
euro beschikbaar gesteld, in 2013 200 euro.  
In 2014 is Adapt zeer actief geworden dankzij een nieuwe koers en duidelijkheid over 
de strategie. Dit verklaart grotendeels de verschillen met 2013.  
 
Eerste kwartaal  
In februari 2014 hebben bestuursleden, adviseurs en sympathisanten donaties 
gedaan ter dekking van kosten voor facebookadvertenties, wat tijdens een lobby 
voor een poppodium in de Ringersfabriek een effectieve wijze bleek ter mobilisering 
van de publieke opinie. 
 
Tweede kwartaal  
In het tweede kwartaal is een legaat ontvangen van de stichting in liquidatie 
Paviljoen De Hout. Actus Notarissen heeft een korting verleend op de kosten voor 
statutenwijziging. Grafisch ontwerpstudio Stip180 verleende met het ontwerp van 
een nieuw logo diensten om niet. 
Reis- en deelnamekosten zijn gemaakt voor bijeenkomsten over herbestemming 
elders in het land. 
 
Derde kwartaal  
In het derde kwartaal is een filmfestival georganiseerd in de Ringersfabriek. Hiervoor 
zijn een subsidie verkregen van  het fonds Maatschappelijk Dividend van Rabobank 
Alkmaar en donaties van machinefabriek Duyvis Wiener, Dobla BV en Van Diepen 
Van der Kroef Advocaten. Gebouweigenaar MAB Development en de gemeente 
Alkmaar droegen bij in natura met diensten en hand- en spandiensten.  
Een groot deel van de organisatie van het filmfestival werd uitbesteed aan Stichting 
Snaak. Een deel van de opbrengsten en sponsorbijdragen is rechtstreeks uitbetaald 
aan Stichting Snaak. 
Aan de vooravond van Ringers Open werd een stadswandeling georganiseerd, dat 
met een klein positief resultaat kon worden afgesloten dankzij de inzet van vrijwilligers 
en leveranciers die geen rekening indienden voor de dienstverlening. 
Op Open Monumentendag werden in de Grote Kerk ambachtelijke 
chocoladedemonstraties gegeven en het restant werd aan passanten verkocht. 
 
Vierde kwartaal  
In het vierde kwartaal zijn afrekeningen opgesteld met Stichting Snaak voor eigen 
verantwoording en subsidieverstrekkers. Het filmfestival is met een bescheiden 
positief financieel resultaat afgesloten doordat daarover risicomijdende afspraken 
vooraf zijn gemaakt met stichting Snaak. 
Een donatie is gedaan aan de initiatiefnemers van de herbestemming van de 
Gasfabriek. 
 
Er zijn geen uitkeringen of honoraria verstrekt aan bestuursleden of adviseurs anders 
dan de vergoeding van gemaakte onkosten. 


