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Den Haag, 12 april 2019

Stichting en bestuur
Stichting Toeristische Ontsluiting Erfgoed Nederland (TOEN)
Adres: Parsifalstraat 30, 2555WK, Den Haag
KVK-nr. 56963904
De stichting heeft inmiddels (per 1 januari 2018) de ANBI-status.
Samenstelling bestuur, gewijzigd begin 2019:
- Peter Smit (voorzitter)
- Martin de Graaf (secretaris)
- mw. Irene van Geest (penningmeester)
- Prof.Dr. Hans Renes
Activiteiten
Gerealiseerde erfgoed-routes
Het afgelopen jaar 2018 zijn onder auspiciën van de stichting de volgende projecten en routes
ontwikkeld en afgerond:
o
o

Panorama Scheveningen (in samenwerking met Panorama Mesdag) – app-route en boekje,
met subsidie, via stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS), van EU/Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO), Kansen voor West en gemeente Den Haag;
Ooggetuigen van de Watersnood Battenoord – app-route, boek en markeringen in het
landschap.

De erfgoed-routes, wandelend, per fiets en/of per auto te volgen op de eigen smartphone/tablet, zijn
ingevoerd en beschikbaar in het wereldwijde Izi.Travel app-platform. De bijbehorende routeboekjes
(met route en historische ansichtkaarten) worden bij diverse verkooppunten aangeboden.
Nieuw project: “Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst” - “En de zee was niet meer ….”
Als groot nieuw project is in opdracht van de stichting en met instemming van Provincie Flevoland in
de loop van 2018 de projectontwikkeling aangepakt van “Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst”.
Dit is inmiddels omgedoopt tot “En de zee was niet meer…”. Honderd jaar geleden heeft de
Zuiderzeewet van minister ir. Lely geleid tot wat nu IJsselmeer en Flevoland zijn. Met ons project
willen wij dit Nieuwe Land en de oude omgeving daarvan toeristisch aanschouwelijk maken met
approutes, markeringen (o.a. “Zuiderzeebanken”) op bijzondere plekken (lieux de mémoire) in het
landschap, en een boek en een film. Samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten met
Natuurmonumenten/Waterloopbos, Zuiderzeemuseum, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en ANWB. Voor financiering van het project is een beroep gedaan op cultuurhistorisch gerichte fondsen en worden gebiedsgerichte voorstellen gedaan aan locale autoriteiten. De
ANWB heeft ons project beloond met een prijs uit het ANWB Fonds. Die is op 17 oktober 2018
overhandigd.
Website
De website van Naar Toen/Geschiedenis van Nederland is geactualiseerd t.a.v. de gerealiseerde routes.
Financiën
Zie de gepubliceerde Staat van baten en lasten 2017/2018 en de Balans per eind 2018.
Balanstotaal per 31-12-2018 van stichting TOEN: € 10.673

Stichting Toeristische Ontsluiting Erfgoed Nederland (TOEN)
Staat van baten en lasten - periode 1/7/2017 - 31/12/2018
Balans per 31/12/2018
———————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————
Zonder accountantscontrole
Bedragen in €

LASTEN
Bankkosten 2017

52

Honoraria tbv. project Panorama Scheveningen

6.750

Ontwerp en Productie routeboekjes Panorama Scheveningen

4.443

Bankkosten 2018

126

Website stichting TOEN

500

Bestuurskosten 2018

209

Honorarium tbv. Zuiderzee project

8.023
————
20.103

BATEN
Donatie (80%) SIOS tbv. project Panorama Scheveningen

8.000

Persoonlijke leningen

3.500

Routeboekjes Panorama Scheveningen
Donaties NWB en HHNK tbv. Zuiderzee project

776
20.000
————
32.276

Balans per 31/12/2018
ACTIVA
Donatie (20%) SIOS Panorama Scheveningen
Banksaldo (tbv. Zuiderzee project)

2.000
12.173

PASSIVA
Schulden (op basis van Persoonlijke leningen)

3.500

