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Stichting Het Compagnie Fonds, Amsterdam
Bestuursverslag
Het Compagnie Fonds omvat een bijzondere groep particuliere schenkers van Het
Scheepvaartmuseum met een warm hart voor onze maritieme geschiedenis, de wereldvermaarde
collectie, het water en de watersport. Het fonds is destijds in 2008 opgericht om de verbouwing en
herinrichting van Het Scheepvaartmuseum mede mogelijk te maken. Nadat de renovatie van het
museum was afgerond, heeft het fonds zichzelf een nieuw doel geformuleerd: het inzamelen van
gelden om bijzondere museale tentoonstellingen, unieke, toonaangevende projecten en
beeldbepalende aankopen mogelijk te maken.
Gebaseerd op de organisatievorm van de Vereenigde Oostindische Compagnie omschrijft Het
Compagnie Fonds zich als een gezelschap waarin ondernemerschap, durf en visie centraal staat. Het
fonds bestaat uit verschillende Kamers, onder voorzitterschap van de betreffende Dames en Heeren
XVII. Iedere Kamer onderscheidt zich middels hun eigen identiteit. Ook internationaal is het fonds zeer
relevant middels de Kamers in Londen en New York.
Activiteiten en werving
In 2018 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest voor Het Compagnie Fonds. Er zijn onder andere
twee Pakhuys lezingen georganiseerd, de Heeren XVII Cup zeilwedstrijd, het Jaardiner, een
ontvangst bij de finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen en een paar kleinschaligere
kamerbijeenkomsten. De kosten voor het organiseren van deze evenementen worden, afhankelijk van
de aard van het evenement, gedragen door Stichting Het Scheepvaartmuseum ofwel door de
participanten zelf.
Middels het organiseren van deze verschillende activiteiten en het uitnodigen van potentiële nieuwe
participanten, heeft het fonds in 2018 tien nieuwe en hernieuwde, voormalige participanten mogen
verwelkomen. De duur van een participatieperiode omvat vijf jaar en kan na iedere periode opnieuw
verlengd worden met nogmaals vijf jaar. Het grootste risico waar het fonds mee kampt is een
mogelijke afname van participanten, waarmee het fonds haar doelen niet meer zou kunnen realiseren.
Dit risico wordt ondervangen door een zeer actief wervingsbeleid van het bestuur, directie en afdeling
Development van Het Scheepvaartmuseum en alle huidige participanten. Er wordt voor de komende
jaren een sterke groei van participanten verwacht, waardoor de gestelde doelen daadwerkelijk
gerealiseerd kunnen worden.
Financiën en bijdrages
Er is in 2018 een bedrag van € 177.910 aan het fonds toegevoegd. Een bedrag van € 145.000 is
bijgedragen aan de aankoop van twee nieuwe collectiestukken: het eerste is een Chinees Famille
Noire beeld van een Afrikaans figuur met unieke, kunsthistorische waarde uit circa 1720. De tweede
aankoop is een prachtig schilderij van Ferdinand Bol met een portret van luitenant-admiraal Cornelis
Tromp en een onbekende man, circa 1667. Beide aankopen zijn te zien in de nieuwe tentoonstelling
Republiek aan Zee.
Het resultaat over 2018 bedroeg een negatief resultaat van - € 10.670. In 2017 bedroeg het resultaat
positief € 85.857. De daling van het resultaat wordt voornamelijk verklaard door een lagere bijdrage
van de participanten. Verder is er ten opzichte van het voorgaande jaar € 45.000 meer gedoneerd aan
nieuwe aankopen van Het Scheepvaartmuseum. Gedurende 2018 zijn de lasten voor 80% ten goede
gekomen aan de doelstelling (tegenover 74% in 2017). Overige uitgaven zijn gedaan voor
wervingskosten (15% in 2018) en beheer en administratie (5%). Het Compagnie Fonds is geen
financieringsverplichting aangegaan. De solvabiliteit en liquiditeit bedroegen per 31 december 2018
respectievelijk 98,5% en 66,96. Het fonds heeft op 31 december 2018 een eigen vermogen van €
1.196.237.
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Stichting Het Compagnie Fonds, Amsterdam
Bestuur
Het bestuur van Het Compagnie Fonds is actief betrokken. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd
in jaarrekening en bestuursverslag. Stichting Het Compagnie Fonds onderschrijft de 9 principes van
de Code Cultural Governance en is in bezit van de ANBI status. Het bestuur vergadert tenminste
tweemaal per jaar. In 2018 is er hard gewerkt aan een verdere uitwerking van de strategie van Het
Compagnie Fonds in een nieuw beleidsplan. Daarmee samenhangend is er een nieuw huishoudelijke
reglement opgesteld waarin het bestuur zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vaststelt,
uitgaande van de Code Cultural Governance. Het bestuur heeft met name extra aandacht besteedt
aan die principes die de verantwoordelijkheid van bestuur vastlegt voor de organisatie, samenstelling
van het bestuur, diversiteit en onafhankelijkheid en de procedures en externe controle voor beleid en
risicobeheer.
In 2018 is er een nieuw bestuurslid toegetreden, de heer Lukas Kolff. Verder zijn er geen wijzigingen
geweest. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid
is slechts éénmalig herbenoembaar.
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Penningmeester:

Manfred Schepers
Frederik Laumans
Robbert Sijbrandij
Rien Meppelink
Roos Damen
Lukas Kolff

Benoeming
2016
2015
2015
2016
2016
2018

De bestuursleden van Het Compagnie Fonds ontvangen geen beloning of vergoeding. Het fonds heeft
geen personeelsleden in dienst. U kunt in contact komen met het bestuur via de relatiemanager van
Het Compagnie Fonds. Dit kan via telefoonnummer +31 (0)20 523 2256 of via emailadres
hetcompagniefonds@hetscheepvaartmuseum.nl.
Risicobeheersing
De administratie van Het Compagnie Fonds is ondergebracht bij Het Scheepvaartmuseum. Het
interne risicomanagement en controlesystemen van Het Scheepvaartmuseum zijn van toepassing,
voor wat betreft de in- en uitgaande betalingen van de stichting. Deze beheersing wordt voldoende
geacht gezien de omvang van de stichting en de frequentie van betalingen en ontvangsten.
Toekomst
Het Compagnie Fonds streeft er uiteraard naar om ook voor de toekomst unieke, maar realistische
geefdoelen te helpen realiseren voor Het Scheepvaartmuseum. In 2019 zal deze steun bestaan uit
een bijdrage voor de realisatie van de nieuwe Hoofdgalerij met de tentoonstelling Republiek aan Zee,
alsmede de aanleg van een nieuw terrasponton aan de westkant van het museum. Voor de jaren
daarna staan er uitdagende (tentoonstellings-)projecten klaar waar Het Compagnie Fonds een
significante rol zal spelen. Hiernaast zal het fonds zich ten allen tijden beschikbaar stellen voor
mogelijke urgente aankopen en projecten. Om de doelen van het museum te kunnen ondersteunen is
het van belang dat Het Compagnie Fonds sterk blijft groeien. De komende jaren zal er daarom veel
aandacht worden besteedt aan de werving van nieuwe participanten.
Tot slot
Graag dankt het bestuur de participanten van Het Compagnie Fonds voor hun vertrouwen,
onontbeerlijke steun en actieve betrokkenheid bij het fonds. Hiermee kunnen wij Het
Scheepvaartmuseum financieel blijven ondersteunen bij de uitbreiding van hun wereldvermaarde
collectie, de ontwikkeling van bijzondere museale tentoonstellingen en toonaangevende projecten.
Bestuur Het Compagnie Fonds (Juni 2019)
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Stichting Het Compagnie Fonds, Amsterdam
Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

EUR
31-12-2018

EUR
31-12-2018

EUR
31-12-2017

EUR
31-12-2017

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

39.428
1.177.762

EUR
31-12-2018

40.483
1.189.597
1.217.190

1.230.080

1.217.190

1.230.080

EUR
31-12-2018

EUR
31-12-2017

EUR
31-12-2017

PASSIVA
Reserve en fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve HSM

25.000
1.171.237

Kortlopende schulden
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25.000
1.181.907
1.196.237

1.206.907

20.953

23.173

1.217.190

1.230.080

Stichting Het Compagnie Fonds, Amsterdam
Staat van baten en lasten over 2018
Werkelijk
2018
EUR

Begroot
2018
EUR

Werkelijk
2017
EUR

Begroot
2019
EUR

Baten:
Baten van particulieren
Bijdragen Heeren en Dames XVII
Overige bijdragen en giften activiteiten
Som van geworven baten

152.373
25.537
177.910

140.000
10.000
150.000

213.243
20.246
233.489

165.000
10.000
175.000

5.659
145.000
25.537
176.196

4.500
245.000
10.000
259.500

8.816
100.000
18.394
127.210

6.000
350.000
10.000
366.000

3.375
6002.775

500
4.000
4.500

582
3.111
8.100
11.793

500
4.400
4.900

9.075
9.075

9.000
9.000

8.434
8.434

7.500
7.500

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Toekenning VNHSM
Toekenning HSM
Kosten activiteiten
Wervingskosten:
Provisies
Kosten fondsenwerving
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren

Kosten beheer en administratie
Accountantskosten
Saldo voor financiële baten en lasten

10.136-

123.000-

86.052

203.400-

Saldo financiële baten en lasten
Bankkosten
Rentebaten

547
13
534

600
600

574
379
195

600
600

Bestemming saldo van baten en lasten

10.670-

123.600-

85.857

204.000-

Toevoging/ontrekking aan:
Bestemmingsreserve HSM

10.670-

123.600-

85.857

204.000-

273.600

147.632

379.000

Totale lasten

188.580
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018
Algemeen
Het Compagnie Fonds, opgericht op 8 februari 2008, gevestigd te Amsterdam, Kattenburgerplein 1.
Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 342.954.47.
Dit verslagjaar heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
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 zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJk-C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties,
in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin Titel 9 BW2 werd toegepast. Aangezien de totale baten van Het Compagnie Fonds
minder dan €500.000 bedragen per jaar, mag de organisatie volstaan met de publicatie van een versimpelde jaarrekening.
Deze stelselwijziging heeft geen impact op resultaat of vermogen, enkel op de presentatie hiervan.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Grondslagen voor de waardering 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 opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 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,
samenhangend 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, samenhangend 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 nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg
alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de
verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid 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.
De in deze jaarrekening opgenomen begroting is gepresenteerd voor jaarrekeningdoeleinden,
en wordt niet gebruikt als stuurinformatie.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen 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 veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
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Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen en overige financieringsverplichtingen,
afgeleide financiële instrumenten, handelsschulden en overige te betalen posten in de jaarrekening.
De stichting heeft geen afgeleide financiële instrumenten.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien
materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen
sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde van de vordering onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking
staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.
Reserve en Fondsen
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 Stichting 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
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio
of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Baten 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 verantwoord in het jaar waarin zij volgens overeenkomst vorderbaar zijn.
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018
Toelichting op de balans per 31 december 2018
EUR
2018
25.311
11.054
13
3.050
39.428

Vorderingen
Heeren en Dames XVII
KBF
Rente banken
Voorziening dubieuze debiteuren
Overige vorderingen
Totaal vorderingen

EUR
2017
38.438
11.054
91
9.10040.483

In de vorderingen zijn geen bedragen opgenomen met resterende looptijd van langer dan 1 jaar.
KBF is in januari 2019 ontvangen.
EUR
2018
119.137
181.990
10.635
866.000
1.177.762

Liquide middelen
ING Bank rekening courant
ING Bank spaarrekening
ABN AMRO Bank rekening courant
ABN AMRO Bank spaarrekening
Totaal liquide middelen

EUR
2017
80.729
231.899
10.969
866.000
1.189.597

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
Reserve en fondsen
EUR
31 december
2018
25.000
1.171.237
1.196.237

Algemene reserve
Bestemmingsreserve HSM
Totaal eigen vermogen

Algemene reserve
Saldo 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo 31 december

EUR
Resultaatbestemming
10.67010.670-

EUR
31 december
2017
25.000
1.181.907
1.206.907

EUR
2018
25.000
25.000

EUR
2017
25.000
25.000

EUR
2018
1.181.907
10.6701.171.237

EUR
2017
1.096.050
85.857
1.181.907

Door het bestuur is besloten dat het aanhouden van een algemene reserve van
25.000 euro voldoende is voor de dekking van risico's op korte termijn.
Bestemmingsreserve HSM
Saldo 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo 31 december
Resultaatbestemming
Het bestuur van de Stichting heeft besloten om het resultaat over het boekjaar als volgt te verdelen:
2018
EUR
Afname van bestemmingsreserve HSM

10.670-

Totaal resultaat

10.670-

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2018 van de Stichting.
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Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruitontvangen bijdragen Heeren en Dames XVll
Saldo activiteiten HCF leden
Vereeniging Ned. Hist. Scheepvaart Museum Amsterdam (VNHSM)
Accountantskosten
Overige schulden
Totaal kortlopende schulden

EUR
2018

EUR
2017

800
5.176
5.840
9.075
2.878
20.953

5.250
9.847
8.000
76
23.173

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 bijdragen:
EUR
Heeren en Dames XVII
412.000
Totaal
412.000
Te ontvangen in:
2019
2019 -2023

EUR
143.000
269.000
412.000

Toezeggingen Het Scheepvaartmuseum
Bijdrage Hoofdgalerij 2018
Bijdrage Hoofdgalerij 2019
Bijdrage realisatie Ponton

100.000
200.000
150.000
450.000

In 2018 is begroot dat er een bijdrage gegeven zou worden aan de realisatie van de Hoofdgalerij, effectief wordt de bijdrage
in 2019 gegeven.
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.

9
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
Baten van particulieren
EUR
2018

Heeren en Dames XVII
Participatieovereenkomst 1e fase
Kamer 2 : Financiële Kamer
Kamer 5 : Bouw & Cultuur Kamer
Kamer 6 : Ondernemers Kamer
Kamer 7 : Geuzen Kamer
Kamer 9 : Lemsteraken Kamer
Kamer 10 : Maritieme Kamer
Kamer 12 : Jachten Kamer
Kamer 14 : 's Gravenhage Kamer
Kamer 15 : New York Kamer
Kamer 16 : Londen Kamer
Kamer 17 : Navigator Kamer
Kamer 18 : De Ruyter KamerNavigator Kamer
Totaal participatieovereenkomst 1e fase

EUR
2017

3.000
6.000
3.000
6.000
3.000
3.000
3.000
8.000
21.000
56.000

3.000
9.000
6.000
6.000
12.000
3.000
3.000
6.000
32.663
16.000
96.663

Participatieovereenkomst 2e fase
Kamer 1 : Vastgoed Kamer
Kamer 3 : Juristen Kamer
Kamer 5 : Bouw & Cultuur Kamer
Kamer 6 : Ondernemers Kamer
Kamer 7 : Geuzenkamer
Kamer 9 : Lemsteraken Kamer
Kamer 10 : Maritieme Kamer
Kamer 11 : Vereeniging Kamer
Kamer 12 : Jachten Kamer
Kamer 14 : ''s Gravenhage Kamer
Kamer 15 : New York Kamer
Kamer 16 : Londen Kamer
Kamer 17 : Navigator Kamer
Kamer 18 : De Ruyter Kamer

2.000
11.000
11.000
2.000
7.000
13.000
2.000
6.000
2.000
10.373
4.000
2.000
24.000

2.000
11.000
12.000
2.000
6.000
14.000
2.000
4.000
2.000
15.974
23.606
22.000

Totaal participatieovereenkomst 2e fase

96.373

116.580

152.373

213.243

Totaal Heeren en Dames XVII

EUR
2018

Rentebaten
ABN AMRO
ING
Totaal rente baten

EUR
2017
13
13

Personeel
Gedurende 2018 heeft de Stichting evenals in 2017 geen personeelsleden in dienst.
Beloning bestuurders
Het bestuur van Het Compagnie Fonds ontvangt geen beloning of vergoedingen.
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288
91
379

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018
Overige gegevens
Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien van de bestemming van het resultaat.
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Controleverklaring
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