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BESTUURSVERSLAG

Het Compagnie Fonds (HCF) is 8 februari 
2008 opgericht om particulieren actief 
en duurzaam aan Het Scheepvaart-
museum te verbinden in een gezichts-
bepalende rol als mecenas en ambassa-
deur. Het fonds bestaat uit een exclusief 
gezelschap, waarin ondernemerschap, 
durf en visie centraal staan en ieder jaar 
bijzondere museale projecten, zowel 
voor de korte als lange termijn, mede 
mogelijk  worden gemaakt. 

Het Compagnie Fonds is een stichting die 
in de breedste zin van het woord steun 
verleent aan Het Scheepvaartmuseum 
te Amsterdam. Het fonds wordt beheerd 
door een actief bestuur, waarvan de 
leden voortkomen uit de betreffende 
Kamers. Jaarlijks wordt verantwoording 
afgelegd in de jaarrekening en het 
jaarverslag. De stichting heeft een ANBI 
status en voldoet aan de principes van 
de Governance Code Cultuur.

Het Compagnie Fonds kent een bijzon-
dere organisatievorm. De verbondenheid 
met het museum wordt versterkt door 
de kleinere verbanden van de Kamers, 
waarvan verdieping en sociaal platform 
de kern vormen. De relatie met de huidige 
participanten wordt versterkt door 
aansprekende projecten die recht doen 

aan de bijzondere rol van de particuliere 
schenker. Continuïteit van Het Compagnie 
Fonds is geborgd door een actief 
wervingsbeleid van het museum, geba-
seerd op een lange termijn strategie en 
breed gedragen relatiemanagement. 

Het Compagnie Fonds heeft een solide 
financiële positie met een eigen ver-
mogen van € 1.134.146 per 31 december 
2015. In 2015 is er vanuit Het Scheep-
vaartmuseum een aanvraag gedaan voor 
een garantstelling aan de ontwikkeling 
van de tentoonstelling Het leven aan 
Boord. Deze aanvraag is door het bestuur 
van Het Compagnie Fonds toegekend. 
Dankzij de garantstelling van Het 
Compagnie Fonds is deze tentoonstel-
ling tot stand gekomen en een succes 
gebleken. Naast deze toekenning bleek 
Het Scheepvaartmuseum voldoende 
steun te hebben ontvangen van andere 
partijen en is er, in goed overleg met de 
directie van Het Scheepvaartmuseum, 
besloten de bijdrage van Het Compagnie 
Fonds niet te gebruiken. Voor 2016 staat 
een aantal zeer aansprekende projecten 
en aankopen gepland die tot nieuwe aan-
vragen bij Het Compagnie Fonds zullen 
leiden.

Het Compagnie Fonds is gestart met een 
aantrekkelijk aantal founders, dat vanaf de 
oprichting het vertrouwen heeft geschonken 
aan Het Scheepvaartmuseum in de vorm van 
bijdragen aan de geefdoelen van dat moment. 
Velen hebben die schenkingen van het eerste 
uur ondergebracht in lijfrentes voor een perio-
de van vijf jaar. Voor een groot deel van de 
participanten van Het Compagnie Fonds zijn 
deze eerste vijf jaar van lidmaatschap aan Het 
Compagnie Fonds ondertussen afgerond. Het 
bestuur en de museumdirectie zouden graag 
zien dat de belangrijke founders verbonden 
willen blijven in hun rol als mecenas van Het 
Scheepvaartmuseum en dat nieuwe mecenas-
sen verwelkomd kunnen worden. Om die 
reden heeft het bestuur van Het Compagnie 
Fonds het initiatief genomen beleid en 
geefdoelen aan te scherpen in het kader van 
een revitaliseringsprogramma en afgestemd 
met de Dames en Heren XVII en de museum 
directie. Dit fundament, beleid en geefdoelen 
zijn vastgelegd in het Position Paper.

Tevens is besloten dat voor de voortzetting 
van het lidmaatschap van Het Compagnie 
Fonds voor een nieuwe periode van vijf jaar 
de bijdragen van zowel de Dames en Heren 
XVII als de participanten € 2.000,- per jaar 
zal bedragen. De nieuwe overeenkomst zal 
voor iedere verlengende participant, van wie 
de overeenkomst is afgelopen, ingaan per 

2016. Voor nieuwe participanten blijven de 
afspraken van kracht zoals destijds met de 
founders is gemaakt. 

In het kader van revitalisering is in 2015 
gestart met de fusie van de Ondernemers-, 
Financiële en Vereeniging Kamer tot een 
nieuwe Kamer: De Ruyter Kamer. Inmiddels 
is Frederik Laumans, actief lid van het be-
stuur van Het Compagnie Fonds, de nieuwe 
Heer XVII. De fusie biedt tevens mogelijkheden 
nieuwe Kamers op te richten, teneinde het 
aantal van 17 Kamers als formule in stand te 
houden. 

Dankzij de generositeit en geweldige steun 
van de participanten en Dames & Heren XVII 
en alle begunstigers en schenkers kan Het 
Scheepvaartmuseum zich blijven ontwikkelen 
als één van de toonaangevende maritieme 
musea in de wereld. Het bestuur van Het 
Compagnie Fonds, de museumdirectie zijn 
allen daarvoor zeer erkentelijk en zien het 
versterken en koesteren van bestaande 
relaties en het aangaan van nieuwe met 
vertrouwen tegemoet. 

Het bestuur van Het Compagnie Fonds

Julienne Straatman, Jan Doets, 
Charles Gielen, Robbert Sijbrandij, 
Frederik Laumans

Het bestuur van Het Compagnie Fonds is in 2015 als volgt samengesteld:

• Voorzitter:  drs. J.C.B. Straatman, 2014

• Penningmeester:  ir. J.D. Doets, 2008 (aftredend 2016)

• Lid: -  prof.dr.mr. Ch.E.F.M. Gielen, 2008 (aftredend 2016)
  -  R. Sijbrandij, 2015 (penningmeester m.i.v. 2016)
  - F. Laumans, 2015
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jaarrekening

Balans per 31 december 2015 
(na resultaatbestemming)

EUR EUR EUR EUR

Activa 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2014

Vlottende activa

Vorderingen  37.054  65.831 

Liquide middelen  1.141.324  887.660 

 1.178.378  953.491 

 1.178.378  953.491

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve  25.000  25.000 

Bestemmingsreserve HSM  1.109.146  873.493 

 1.134.146  898.493 

Kortlopende schulden  44.232  54.998 

 1.178.378  953.491 

Staat van baten en 
lasten over 2015

2015 2015 2014 2014

Baten EUR EUR EUR EUR

Bijdragen Heeren en Dames XVII  285.095  368.754 

Overige bijdragen en giften   3.274  4.178 

Totaal baten  288.369  372.932 

Lasten

Provisies  -    390 

Accountantskosten  7.260  8.670 

Advieskosten  -    121 

Kosten fondsenwerving  9.870  4.095 

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren  17.000  3.000 

Bankkosten  252  334 

Totaal lasten  34.382  16.610 

 253.987  356.322 

Rentebaten  5.836  10.152 

Beschikbaar voor de doelstelling HCF  259.823  366.474 

Toekenning VNHSM  24.170  32.775 

Toekenning  HSM  -    -   

 24.170  32.775 

Resultaat  235.653  333.699 

Voorstel resultaat bestemming

Bestemmingsreserve HSM  235.653  333.699 

 235.653  333.699 
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betrekking tot een actief of verplichting aan 
een derde zijn overgedragen, wordt het actief 
of de verplichting niet langer in de balans op-
genomen. Verder worden activa en verplich-
tingen niet meer in de balans opgenomen 
vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt 
voldaan aan de voorwaarden van waarschijn-
lijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en/of betrouwbaarheid van de 
bepaling van de waarde. De baten en lasten 
worden toegerekend aan de periode waarop 
zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt 
gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta 
van de onderneming.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat 
het management oordelen vormt en schat-
tingen en veronderstellingen maakt die van 
invloed zijn op de toepassing van grondslagen 
en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen, en van baten en lasten. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 
van deze schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronder-
stellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden op-
genomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorde-
ringen, geldmiddelen en overige financie-
ringsverplichtingen, afgeleide financiële 
instrumenten, handelsschulden en overige 
te betalen posten in de jaarrekening. De 
stichting heeft geen afgeleide financiële 
instrumenten.

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd op de no-
minale waarde onder aftrek van een voorzie-

ning voor oninbaarheid. Voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de inbaarheid van de vorderingen.

Eigen vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve is gevormd voor de 
dekking van risico’s op korte termijn. Daarmee 
kunnen de lopende verplichtingen worden 
voldaan. Het bestuur heeft besloten dat het 
aanhouden van een reserve van 25.000 euro 
voldoende is om zeker te stellen dat de Stich-
ting in de toekomst aan haar verplichtingen
kan voldoen.

Bestemmingsreserves
De beperkte bestedingsmogelijkheid van 
de bestemmingsreserve is door het bestuur 
bepaald, en betreft geen verplichting, het 
bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

Bestemmingsreserve HSM 
(Het Scheepvaartmuseum)
De bijdragen ‘Heeren en Dames XVII’ en 
bijdragen van derden zonder een specifiek 
oormerk worden aangewend ten behoeve 
van Het Scheepvaartmuseum. Het bestuur 
heeft 3 doelen geformuleerd:
• Aankoop en onderhoud collectie
• Ondersteuning realisatie tentoonstellingen
• Ontwikkeling Marine terrein

Bijdragen bedrijven en Stichtingen en 
Heeren en Dames XVII
De bijdragen worden als baten verantwoord in 
het jaar waarop deze betrekking heeft.

Overige bijdragen en Giften
Overige bijdragen en giften worden verant-
woord in het jaar waarin zij volgens overeen-
komst vorderbaar zijn. 
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Toelichting behorende tot 
de jaarrekening 2015

Algemeen 

De Stichting is opgericht op 8 februari 2008, 
zij heeft haar zetel te Amsterdam.
Dit verslagjaar heeft betrekking op de periode 
1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Doel van de Stichting

De Stichting heeft ten doel het inzamelen van 
fondsen ten behoeve van de herinrichting, in 
de meest ruime zin van het woord, van Het 
Scheepvaartmuseum Amsterdam opdat het 
museum een “museum of excellence” wordt 
en kan blijven. Onder herinrichting wordt 
mede verstaan de restauratie van objecten en 
de uitbreiding van de collectie, en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zij-
delings verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de 
door het bestuur van de Stichting gekozen en 
beschreven grondslagen.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van 
de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waar-
dering van activa en passiva 
en de resultaatbepaling
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. Een actief wordt in de balans opge-
nomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen naar de 
onderneming zullen toevloeien en de waarde 
daarvan betrouwbaar kan worden vastge-
steld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 
een  uitstroom van middelen die economische 
voordelen in zich bergen en de omvang van 
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten 
opgenomen wanneer een vermeerdering 
van het economisch potentieel, samenhan-
gend met een vermeerdering van een actief 
of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 
worden verwerkt wanneer een vermindering 
van het economisch potentieel, samenhan-
gend met een vermindering van een actief of 
een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nage-
noeg alle of alle toekomstige economische 
voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met 



Het Compagnie Fonds 
Jaarverslag 2015

Het Compagnie Fonds 
Jaarverslag 2015

Toelichting op de balans 
per 31 december 2015

2015 2014

Vorderingen EUR EUR

Heeren en Dames XVII  73.847  83.752 

Rente banken  1.207  3.079 

Voorziening dubieuze debiteuren  38.000 -  21.000 -

Totaal vorderingen  37.054  65.831 

In de vorderingen zijn geen bedragen opgenomen met resterende looptijd van langer dan 1 jaar.

Liquide middelen

ING Bank rekening courant  264.939  18.900 

ING Bank spaarrekening  1.710  492 

ABN AMRO Bank rekening courant  8.675  2.268 

ABN AMRO Bank spaarrekening  866.000  866.000 

Totaal liquide middelen  1.141.324  887.660 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

2015 2014

Bestemmingsreserve HSM EUR EUR

Saldo 1 januari  873.493  539.794 

Resultaatbestemming  235.653  333.699 

Saldo 31 december  1.109.146  873.493 

Kortlopende schulden

Crediteuren  117  -   

Vooruitontvangen bijdragen Heeren en Dames XVll  7.000  6.000 

Vereeniging Ned. Hist. Scheepvaart Museum 
Amsterdam (VNHSM)  29.705  39.649 

Accountantskosten  7.364  9.300 

Bankkosten  46  49 

Totaal kortlopende schulden  44.232  54.998 

De kortlopende schulden zijn schulden met een looptijd van minder dan een jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Toezeggingen bijdragen op balansdatum

Op basis van notariële akten en participatie overeenkomsten ontvangt 
Het Compagnie Fonds in de komende jaren de volgende bedragen:

Heeren en Dames XVII  201.000 

Totaal  201.000 

Te ontvangen in:

2016  95.000 

2017 -2019  106.000 

 201.000 

Algemeen Nut Beogende Instelling cultuur (ANBI)
Op 2 april 2009 verkreeg Het Compagniefonds de status van Algemeen Nut Beogende Instelling, 
per datum van de oprichting van het Fonds 8 februari 2008. Het Compagnie Fonds is aangemerkt 
als culturele ANBI.

Algemene reserve 2015 2014
Saldo 1 januari  25.000  25.000 
Resultaatbestemming  -    -   
Saldo 31 december  25.000  25.000 

Door het bestuur is besloten dat het aanhouden van een algemene reserve van
€ 25.000 voldoende is voor de dekking van risico’s op korte termijn.

31-12-2015
Resultaat-

bestemming 31-12-2014

Eigen vermogen EUR EUR EUR
Algemene reserve  25.000  -    25.000 
Bestemmingsreserve HSM  1.109.146  235.653  873.493 
Totaal eigen vermogen  1.134.146  235.653  898.493 
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Toelichting op de staat van 
baten en lasten over 2015

Baten
2015 2014

Heeren en Dames XVII EUR EUR

Participatieovereenkomst 1e fase

Kamer 2: Financiële Kamer  26.000  26.000 

Kamer 3: Juristen Kamer  17.000  29.500 

Kamer 4: Professoren Kamer  15.000  27.000 

Kamer 5: Bouw & Cultuur Kamer  22.000  33.000 

Kamer 6: Ondernemers Kamer  25.000  31.000 

Kamer 7: Geuzen Kamer  24.000  27.000 

Kamer 8: Hong Kong Kamer  -    10.000 

Kamer 9: Lemsteraken Kamer  9.000  6.000 

Kamer 10: Maritieme Kamer  15.000  18.000 

Kamer 11: Vereeniging Kamer  24.000  12.000 

Kamer 12: Jachten Kamer  23.500  32.500 

Kamer 14: Den Haag Kamer  30.000  30.000 

Kamer 15: New York Kamer  5.000  5.000 

Kamer 16: Londen Kamer  1.595  22.754 

Kamer 17: Navigator Kamer  17.000  21.000 

Totaal participatieovereenkomst 1e fase  254.095  330.754 

Baten
2015 2014

EUR EUR

Participatieovereenkomst 2e fase

Kamer 1   : Vastgoed Kamer  3.000  14.000 

Kamer 3   : Juristen Kamer  2.000  2.000 

Kamer 5   : Bouw & Cultuur Kamer  8.000  6.000 

Kamer 6   : Ondernemers Kamer  2.000  2.000 

Kamer 9   : Lemsteraken Kamer  6.000  8.000 

Kamer 10 : Maritieme Kamer  4.000  2.000 

Kamer 11 : Vereeniging Kamer  2.000  2.000 

Kamer 12 : Jachten Kamer  4.000  2.000 

Totaal participatieovereenkomst 2e fase  31.000  38.000 

Totaal Heeren en Dames XVII  285.095  368.754 

Lasten
Kosten fondsenweving

Kosten fondsenwerving  9.870  4.095 

Kosten fondsenwerving betreft kosten diners kamers en de druk- en ontwerpkosten van het 
jaarverslag. De bijdrage ten behoeve van de diners is verwerkt in de overige baten.

Rentebaten

ABN AMRO  5.827  8.839 

ING  9  1.313 

Totaal rente baten  5.836  10.152 
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Personeel
Gedurende 2015 heeft de Stichting evenals in 2014 geen personeelsleden indienst.

Beloning bestuurders
Het bestuur van Het Compagnie Fonds ontvangt geen beloning of vergoedingen.

Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien van de bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming
Het bestuur van de Stichting heeft besloten om het resultaat over het boekjaar als volgt te verdelen:

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2015 van de Stichting.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

16

2015

EUR

Toevoeging aan bestemmingsreserve HSM  235.653 

Totaal resultaat  235.653 
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Het Compagnie Fonds bestond in 2015 uit 
17 kamers met in totaal 229 participanten. 

Bouw en Cultuur Kamer
Dame XVII: Mevrouw S.M. Dekker

Mevrouw ir. C.E.A. Niemeijer MRE
Mevrouw drs. A.C. van Huffelen
Mevrouw drs. B.J. Smits-Keijzer
Mevrouw drs. J.C.B. Straatman
Mevrouw ir. E.M. van Veen
Mevrouw ir. M.L.W. Vehmeijer-Verloop
Mevrouw mr. E. de Wind
Mevrouw mr. M.R. de Boorder
Mevrouw S.M. Dekker
Mevrouw drs. T. Siertsema MBA
Mevrouw drs. T.M. Vellenga
Mevrouw mr. L.X.M. van Beuningen
Mevrouw drs. ing. M.M.A. van de  
Geijn-Verhoeven
Mevrouw mr. T.L. Nagel
Mevrouw drs. D. Meijer 

Den Haag Kamer
Heer XVII: De heer prof. dr. 
R.A.H. van der Meer

De heer E. Veenendaal
De heer drs. C.J. van den Driest
De heer dr. W.M. Witteveen

De heer drs. H.W. Breukink
 De heer drs. D.J.M.G. baron  
Van Slingelandt
De heer H.P. Remmers
De heer mr. A. Vriesendorp
De heer S. Hepkema
De heer mr. W.L.J. Bröcker
De heer P.E.F. Horst
De heer prof. dr. R.A.H. van der Meer
De heer drs. W.J. Kolff
De heer drs. S. G.H. Kranendijk 
De heer mr. W.A. van Steenbergen
De heer drs. W.J. Hoogsteder
De heer mr. J.H. Schraven
De heer P.D. Broers

FinanciËle Kamer
Heer XVII: De heer drs. S. van Keulen

De heer drs. F.W.H. van Beuningen
De heer drs. S. van Keulen
De heer H.H.J. Dijkhuizen RA
De heer ir. J.H.M. Lindenbergh
De heer mr. J.Ch.L. Kuiper
De heer mr. R.E. Rogaar
De heer dr. H.O.C.R. Ruding
De heer L.N. Degle
De heer J. Dijsselhof
De heer R. baron Van der Borch
De heer drs. J.S.T. Tiemstra RA
De heer drs. D.J. van Ommeren

Geuzen Kamer
Heer XVII: De heer F. van Schaik

De heer B.J. van Liemt
De heer drs. C. de Koning
De heer F. van Schaik
De heer ir. F.L.M. Vossenaar
De heer ir. C.W. van der Vorm
De heer ir. E.H.M. Geilenkirchen
Mevrouw ir. E.A.L. Heijning-Nederlof
De heer ir. J.W. van Crevel
De heer mr. C.C. Oberman
Mevrouw mr. drs. M.J. van Schaik
Mevrouw mr. S. Laseur-Eelman
De heer O.T. Heyning
De heer dr. ir. P.J. Hoek
De heer A.A. den Heijer
De heer N.J. van der Vorm
De heer W. Maagdenberg

Hong Kong Kamer
Heer XVII: De heer mr. V. Lo

De De heer M. Twaalfhoven
De heer mr. V. Lo
Mevrouw mr. C. van den Bruinhorst
De heer W.W. Slee 
De heer C.C. Tung 
De heer drs. S.C. van den Berg
Mevrouw J. Chan
De heer H.F. Dudok van Heel 

Jachten Kamer
Heer XVII: De heer prof. dr. J.R. Bausch

De De heer D.P. Stolp
De heer dr. F.C. Henny
De heer dr. F.J. ter Heide
De heer dr. H.K.J.M. de Sonnaville
De heer dr. M.L.A. Kaptein
De heer drs. F.A. Eekels
De heer drs. M.J.M. Witteveen
De heer drs. P.F.M. Koeleman RA
De heer J.B. Mulders
De heer J. van Gool
De heer M.A. Bloemer 
De heer mr. C.J.M. van Gessel
De heer mr. J.A. van Voorst Vader MBA
De heer prof. dr. J.R. Bausch
De heer A.J.M. Ebus
De heer drs. J.R.V. Lindeman
De heer F.J.B. Stijnman
De heer dr. W. Bijleveld

Juristen Kamer
Heer XVII: De heer mr. R.H. Meppelink

Mevrouw Mevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen
De heer mr. B.J. Swagerman
De heer mr. D.J.J. Maessen
De heer mr. drs W.C.B. van Wettum
De heer mr. G.H. Gispen
Mevrouw mr. J.M. Veldkamp

Het compagnie fonds:
dames en heeren XVii 
en participanten 2015
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De heer mr. C.P. Boodt
De heer mr. L.P.L. Habets
De heer mr. M.S. Doets
De heer mr. M. Jansen
De heer mr. P.H. Sleurink
De heer mr. P. Roorda
De heer mr. R.H. Meppelink 
De heer mr. W.F.C. Stevens
De heer mr. A.G.J. van Wassenaer
Mevrouw mr. B.M.A. van Hussen

Lemsteraken Kamer
Heer XVII: De heer ing. T.C. Dijksman 
FRICS

De De heer drs. C. van Zadelhoff
De heer drs. W.G. Vermeulen
De heer ing. T.C. Dijksman FRICS
De heer ir. F. Pluimers
De heer ir. R.P. van Wingerden
De heer ir. J.D. Doets

De heer R. van Hilst
De heer T.F.L. van Rijn
De heer C.M. Paauwe MBA
De heer N. Moerke M.Sc. B.Eng. 
De heer drs. T.A. van Dorp 

Londen Kamer
Heer XVII: De heer L. Kolff

De heer B. de Reuver
De heer Chr.L. Laurey
De heer G. de Reuver
De heer H. Hintzen
De heer L. Kolff
De heer M.J. Schepers
De heer N. Aperghis
De heer R. Sijbrandij
De heer R.J.L. Wurfbain
Mevrouw R.M.L. Damen
De heer S. van Holthe
De heer R. Govers
De heer W.R.J. Slee
De heer J.A. McLaren 
Mevrouw E.A. Windridge

Maritieme Kamer
Heer XVII: De heer ir. J.D. Smit

Mevrouw A.Y. Hofsteenge-Huisman
De heer A.A.N. Vink
De heer A. Twigt
De heer drs. Ph.S.B. van Doorn
De heer ir. G. Dijkstra
De heer R.P.M. van Slobbe
De heer ir. J.D. Smit
De heer J.A. Kuiper RMiA
De heer mr. A.J.Th. Conijn
De heer P.C.J. Beeldsnijder
De heer ing. W. van den Heuvel
De heer ing. K. Damen

De heer drs. H. Spliethoff MBA
De heer P.B. Houting
De heer P.F. Kenninck
De heer VADM b.d. C. van Duyvendijk

Navigator Kamer
Heer XVII: De heer drs. P. Keijzer

De heer drs. F. Bos
De heer drs. P. Keijzer
De heer F.G. van Beuningen
De heer ir. J.B. Lucas
De heer mr. D.J.R. Lemstra
De heer O. Bijl
De heer O.M. Wilten
De heer P.H. de Koster
De heer P.A.M. Mönking
De heer prof. dr. F. Goldschmeding
De heer S.F. Vis
De heer H.D. de Jong
De heer ir. B.P. Rauwerda 
De heer J.F.H. Veldhuizen 
De heer H.J. Heijst

New York Kamer
Heer XVII: De heer A.J. Roepers

De heer A.J. Roepers
De heer D.C. van Starrenburg
Mr. Dr. F. Moore
De heer drs. G.J. Krediet
De heer E.J. Wamsteker
De heer G. Vuursteen
De heer J.K. Smeets
De heer M.Ch. de Jong
De heer M.R. van Hengel
De heer J. de Jong
De heer W.P.C. Kodde
De heer P. Taselaar

Heeren XVII Cup New York
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De heer R. Witteveen
De heer R. Smeets
De heer mr. J.W. Berk
De heer V. van Reesema

Ondernemers Kamer
Heer XVII: De heer H.K. Verkoren

De heer A.F.B.M. Beerkens
De heer drs. G.J.R. Staal
De heer dr. B.W.M. Twaalfhoven
De heer drs. T. de Waardt
De heer F.J. Laumans
De heer H.K. Verkoren
De heer H. Westland
De heer J. van den Broek
De heer C.J. Kruithof
De heer M.J.J. De Haas
Mevrouw mr. A.J.M. Nijboer
De heer M.R. Plesman
Mevrouw ir. M. Tiemstra 
De heer T. aan de Stegge
De heer M. Kahn
De heer drs. R.F.W. van Oordt 
De heer drs. W.Ch. Ng
De heer R.J.A. Engelaar
De heer A.G. Harteveld 

Professoren Kamer
Dame XVII: Mevrouw prof. dr. ir. 
L.O. Fresco

De heer prof. dr. A.F. Cohen
Mevrouw prof. dr. ir. L.O. Fresco
De heer prof. dr. E.F. Nozeman
De heer prof. dr. E.J. Fischer
De heer prof. dr. I.N. van Schaik
De heer prof. dr. J.A van Manen
De heer prof. dr. L.M. Bouter
De heer prof. dr. W.G.M. Holterman

De heer prof. dr. mr. Ch.E.F.M. Gielen
De heer prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers
De heer prof. mr. T.R. Ottervanger
De heer prof. dr. M.J. Heineman

Vastgoed Kamer
Heer XVII: De heer drs. C.P.G. 
van Oostrom

De heer drs. C.P.G. van Oostrom
De heer R. van Miltenburg
De heer ing. D. Boers
De heer ir. R.P. van Wingerden
De heer ir. W.J. Bodewes
De heer M.S.C. Hekman MRE FRICS
De heer mr. J.B.G. van Waesberghe
De heer J.H.A. Vaags
De heer P.W.C. van der Bijl
De heer J. Dura

Vereeniging Kamer
Heer XVII: De heer mr. Ph. J. van Beeck 
Calkoen

De heer drs. R. den Besten
De heer ir. D. van Vliet
De heer ir. drs. W.J.N. Hoek
De heer ir. K.W. Talsma
De heer ir. J. van den Heuvel
De heer ir. M.A. Wijsmuller
De heer ir. T.G. Muller
De heer mr. A. Ruys
De heer mr. Ph.J. van Beeck Calkoen
De heer mr. W.J.L. Calkoen
De heer P.R. Koster
De heer Jhr. mr. J.P.E. Teding van Berkhout 

Mevrouw mr. T. Peek–Pel
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In 2015 is er een aantal interessante en 
goed bezochte activiteiten georganiseerd 
voor de participanten van Het Compagnie 
Fonds.

Sail

In augustus was Amsterdam vijf dagen 
lang het nautische middelpunt van de 
wereld. Bijna 2,3 miljoen bezoekers 
hebben genoten van de prachtige 
tallships, de optredens, het vuurwerk 
en de sfeer in de stad. Voor de leden 
van Het Compagnie Fonds waren er op 
zaterdag 22 augustus een middag- en 
een avondvaartocht georganiseerd 
op historisch stoomschip Christiaan 
Brunings. Het was bijzonder spijtig dat 
de avondvaartocht niet door kon gaan 
vanwege veiligheidsoverwegingen. Het 
gevolg was een plezierige zomeravond op 
de steiger van Het Scheepvaartmuseum.  

Heeren XVII Cup 

De Heeren XVII Cup is een jaarlijks 
terugkerende zeilwedstrijd tussen de 
Londen Kamer, de New York Kamer en 
een Nederlands team met vertegen-
woordigers uit diverse Kamers van Het 
Compagnie Fonds. Voor deze zevende 
editie was New York de gastheer onder  
de bezielende leiding van Alexander 
Roepers (Heer XVII New York Kamer) en 
Volckert van Reesema (participant New 

York Kamer). Op vrijdag 9 oktober 2015 
werd de race gezeild op de Long Island 
Sound, een zeestraat van meerdere 
rivieren tussen Connecticut en Long 
Island, voor het eerst beschreven door 
de Nederlandse zeevaarder Adriaen 
Block in 1614. De 45 deelnemers zorgden 
in hun Ideal 18s bootjes met windkracht 
4 en veel zon voor een spannende race 
met het New York team als uiteindelijke 
winnaar. De zeilrace is een geweldige 
traditie van Het Compagnie Fonds die op 
vrijdag 17 juni 2016 op de Docklands in 
Londen wordt voortgezet. De organisatie 
hiervan is in handen van Lukas Kolff, 
Heer XVII van de Londen Kamer. 

Lezingen

Commandeur Peter Lenselink heeft op 
9 maart een indrukwekkende lezing 
gegeven over de Netherlands Maritime 
Force van de Koninklijke Marine. Deze 
taskforce is belast met de bestrijding van 
de piraterij voor de kust van Oost-Afrika. 
Later dat jaar, op 14 september, heeft 
Ben Rutte een lezing gegeven over zijn 
drie jaar durende zeiltocht rond de 
wereld met zijn bescheiden Victoire 34 
zeilboot. Een inspirerend reisverhaal dat 
begon met de nodige zorgen en onzeker-
heid, maar gaandeweg plaats heeft 
gemaakt voor een zorgeloze reis van Ben 
en zijn vrouw Annemiek. 

het compagnie fonds

Violiste Tosca Opdam en pianiste Helena Basilova na hun optreden tijdens het Jaardiner

Jaardiner

Op 14 november werden de gasten tijdens 
het zeer gewaardeerde jaardiner op het 
Open Pleyn verrast door het verhaal van 
Stefan Coppers, reporter aan boord van de 
Brunel boot tijdens de laatste editie van de 
Volvo Ocean Race. Met zijn aanstekelijke 
enthousiasme en indrukwekkende beelden 
heeft hij zijn verhaal over de race der races 

met ons gedeeld. Een prachtig muzikaal 
intermezzo van violiste Tosca Opdam en 
pianiste Helena Basilova volgde, als teken 
van dank aan alle participanten van Het 
Compagnie Fonds van voorzitter Julienne 
Straatman en haar echtgenoot Robert 
Bausch, Heer XVII van de Jachten Kamer.
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Familiedag

Op zondag 28 juni heeft Het Scheepvaart-
museum zijn begunstigers, kinderen en klein-
kinderen uitgenodigd voor de tweede editie 
van de Familiedag. Onder leiding van een 
ervaren museumgids kon er in de voetsporen 
van Michiel de Ruyter worden getreden, 
de nieuwe audiotour langs de topstukken 
te volgen of als eerste mee te doen aan het 
jaarlijkse zomervakantie-programma De Wal-
visweken. Gedurende het programma waren 
er speciale activiteiten voor de kinderen in de 
Kamer van De Ruyter en kon iedereen het mu-
seum, het VOC-schip en de recent geopende 
familietentoonstelling Het leven aan boord, 
op eigen gelegenheid te bezoeken.

Kamerbijeenkomsten

De leden van de Bouw en Cultuur Kamer 
hebben in april een bezoek gebracht aan 
het project Nieuw Overbos in Heemstede. 
Hier hebben Evelien van Veen en Colette 
Niemeijer, participanten van de Bouw en 
Cultuurkamer, en respectievelijk als archi-
tect en consultant betrokken bij dit mooie 
woonproject, een lezing gegeven. Begin 
oktober hebben de leden van de Bouw en 
Cultuur Kamer een kijkje gekregen achter de 
schermen in het prachtige Ateliergebouw 
van het Rijksmuseum, met een inleiding van 
Robert Langh, hoofd Restauratie en Conser-
vering van het Rijksmuseum.

In november is de Jachten Kamer onder 
leiding van Robert Bausch bijeen gekomen in 
Het Scheepvaartmuseum. Sarah Bosmans, 
conservator Kunstnijverheid, heeft een in-
leiding verzorgd tijdens een bezichtiging van 
de Koningssloep. De participanten van de 
Jachten Kamer zijn na afloop gezellig gaan 
eten in pension Homeland op de Voorwerf 
naast het museum. 
 

Nieuwe Relatiemanager

Betty van Steinvoorn is in oktober 2015 
aangetreden als de nieuwe relatiemanager 
voor Het Compagnie Fonds. Betty onder-
steunt Het Compagnie Fonds in brede zin, 
onder andere bij het opzetten en organiseren 
van bijeenkomsten binnen of buiten Het 
Scheepvaartmuseum.

27Het Compagnie Fonds 
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Replica VOC-schip Amsterdam

Betty van Steinvoorn
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Nieuws VANUIT 
HET SCHEEPVAARTMUSEUM

In 2015 stond de terugkeer van de Ko-
ningssloep naar het museum centraal. 
In een nieuw schiphuis trok de prachtige 
gerestaureerde sloep veel aandacht en 
werden er in die periode ruim 12.000 
extra bezoekers ontvangen dan het jaar 
daarvoor. De brede landelijke media aan-
dacht heeft daar zeker aan bijgedragen, 
alsmede de vele publieksactiviteiten. Uit 
recent onderzoek blijkt dat de Konings-
sloep, na de replica van het VOC-schip 
Amsterdam, het meest gewaardeerde 
collectiestuk is, met een gemiddelde 
waardering van 8.3. 

In januari 2015 ging de film Michiel de 
Ruyter op het Open Pleyn in première. 
Er werd een speciale ”Michiel de Ruyter 
route” door het museum ontwikkeld voor 
onze bezoekers, gericht op collectiestuk-
ken die een directe relatie hebben met 
Michiel de Ruyter. Van scheepsmodel 
tot penningen, schilderij tot postzegels, 
vele verschillende attributen vertellen 
het verhaal van onze bekendste zeeheld. 
Deze speciale tentoonstelling werd door 
de bezoekers met een 8 beoordeeld, is 
bezocht door ruim 80.000 mensen en 
werd een aantal maanden verlengd. In 
april is de interactieve familietentoon-
stelling Het leven aan boord geopend. 
Deze tentoonstelling geeft door middel 
van originele, uitdagende vragen en 

interactie een beeld van het leven aan 
boord en daagt kinderen uit zich op te 
werken van matroos tot kapitein. Ook 
deze tentoonstelling wordt door onze 
bezoekers met een 8 gewaardeerd. 

Het Scheepvaartmuseum ontving in 2015 
ruim 300.000 bezoekers, minder dan 
de 330.000 in het jaar daarvoor. Er zijn 
verschillende oorzaken voor deze daling 
aan te wijzen, zoals het grote culturele 
aanbod in Amsterdam met enkele spec-
taculaire museale openingen. Tevens 
nam het aandeel buitenlandse bezoekers 
in het museum toe, maar het herhaalbe-
zoek van de Nederlandse bezoeker nam 
af. Het Scheepvaartmuseum zal voor 
de komende jaren nog sterker inzetten 
op thematische tentoonstellingen met 
een directe koppeling aan aanvullende 
publieksprogrammering van interes-
sante lezingen, bijzondere excursies en 
activiteiten. 

Eind 2015 trad Pauline Krikke af als alge-
meen directeur. Hans Gerson trad op als 
gedelegeerd bestuurder uit de Raad van 
Toezicht, dat per 1 februari 2016 is omge-
zet in een directeurschap ad interim.

Ondernemerschap

Het Scheepvaartmuseum is in 2015 ook het 
toneel geweest van een aantal bijzondere 
samenwerkingen die illustratief zijn voor 
de ondernemersgeest van het museum en 
het zeewaartse verhaal dat het vertelt. Het 
monumentale gebouw met de overkapte 
binnenplaats werd optimaal ingezet als 
evenementenlocatie op de zakelijke markt. 
Zo werden de EU-vergaderingen van 2016 
intensief voorbereid door het operationele 
en commerciële team van het museum. 
De Amsterdam City Swim startte wederom 
naast het museum en heel Nederland telde 

met ons af naar 2016 tijdens het Nationaal 
aftelmoment van Oud en Nieuw. Ook ontwik-
kelde het museum met haar begunstigers, 
bedrijfssponsors en fondsen interessante 
activiteiten, waaronder de Optimist on Tour, 
een zeilevenement voor de jeugd en een aan-
tal speciale ontvangsten voor deelnemers 
van de BankGiro Loterij. Tijdens SAIL heeft 
het museum een aantal vaartochten met ons 
historische stoomschip Christiaan Brunings 
georganiseerd voor een groep deelnemers 
van de BankGiro Loterij, participanten van 
Het Compagnie Fonds, sponsors, fondsen en 
andere relaties van het museum. 

Bezoekers bij de tentoonstelling ‘Het leven aan boord’
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Vooruitblik op 2016 

De programmering voor 2016 is er vooral op 
gericht het herhaalbezoek van binnenlandse 
bezoekers verder te laten groeien. Tevens is 
het binden van buitenlandse bezoekers, een 
groeimarkt in Amsterdam, een belangrijk 
speerpunt om de nationale en internationale 
reputatie als top maritiem museum verder 
te verstevigen. Daarnaast wil het museum 
ook meer publiek trekken door het zee-
waartse verhaal te actualiseren, zodat er ook 
voor onze trouwe bezoekers nieuwe inhoud 
ontstaat. 

Tijdens de EU-vergaderingen, zal het museum 
tot en met begin juni gedurende drie korte 
periodes gesloten zijn. Het museum biedt 
zijn bezoekers een aantal bijzondere alterna-
tieven. De samenwerking met “kunstenaar 
van het jaar 2016” Daan Roosegaarde, die 
24 maritieme schilderijen uit ons depot se-
lecteerde voor zijn tentoonstelling ‘Horizon’, 
onderdeel van het De Wereld Draait Door 
Pop-Up museum, is daar een aantrekkelijk 
voorbeeld van. Tot eind april hebben al meer 
dan 42.000 bezoekers de tentoonstelling 
bezocht. Daarnaast worden de bezoekers 
opgevangen in Het Scheepvaartmuseum 
XXS, een klein bezoekerscentrum pal voor de 
deur, waarin een museumgids de relatie tus-
sen scheepvaart met Europa en de Gouden 
Eeuw belicht. Tijdens de eerste en tweede 
sluitingsperiode in januari en april werden 
hier al ruim 3.000 bezoekers verwelkomt.

Juni 2016 opent de fototentoonstelling 
over de ‘zeemens’, waarin vier aanstormde 
fotografietalenten op uiteenlopende wijzen 
hun visie geven op de bijzondere relatie 
tussen mens en zee. Onderliggend thema 
is daarbij beeldvorming en stereotypering. 
Van zeeheld tot piraat, tot het decor van een 
marineschip, verschillende aspecten komen 
aan bod. Deze tentoonstelling wordt samen 
met diverse partners ontwikkeld met als doel 
nieuw publiek te interesseren en de grenzen 
van het museum opnieuw te verleggen. 

In het najaar van 2016 zal het museum, in 
het teken van het 100-jarige bestaan van de 
Vereeniging Nederlands Historisch Scheep-
vaartmuseum en dus het 100-jarige bestaan 
van de collectie, een grote overzichtsten-
toonstelling lanceren waarin topstukken van 
de collectie worden getoond met als cen-
traal thema ‘het motief om te verzamelen’.
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Jan Pieter Strijbos, 1946-1947
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