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Verslag van het Bestuur 
 
In dit verslag leggen het Bestuur van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (het 
Bestuur) en de Raad van Commissarissen verantwoording af over het jaar 2019. Het verslag tracht een zo 
compleet mogelijk inzicht te geven in de activiteiten, positie en organisatie van de Vereeniging 
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (de Vereeniging), opgericht in 1916. De jaarverslaggeving 
is opgezet volgens de richtlijn RJK C-1 (jaarverslaggeving kleine organisaties zonder winststreven). Het 
volgen van deze richtlijn stelt zowel leden van de Vereeniging als externe geldgevers in staat een helder en 
transparant beeld te krijgen van de financiële huishouding van de Vereeniging. Dit laatste is uiteraard van 
belang voor het verkrijgen van externe financiële middelen alsmede van (eventuele) verkrijgingen uit 
nalatenschappen.  
 
Doelstelling 
Blijkens de Statuten van de Vereeniging is haar doelstelling als volgt: 
1. De Vereeniging stelt zich ten doel het bijeen brengen, in stand houden en uitbreiden van een verzameling voorwerpen, 

betrekking hebbende op de scheepvaart, zowel die van vroegere tijden als de hedendaagse, zomede op de aan beide 
verwante vakken, met het oogmerk deze verzameling in de gemeente Amsterdam voor het publiek ter bezichtiging te 
stellen.  

2. Voorts heeft de Vereeniging ten doel het verrichten van alles wat kan strekken tot het verbreiden van kennis omtrent 
de vroegere en hedendaagse scheepvaart in de ruimste zin van het woord, door het houden van cursussen, voordrachten 
en demonstraties, het scheppen van gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs en door alle andere wettige middelen, 
aan dit doel bevorderlijk, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met andere instellingen, lichamen en personen. 

3. De Vereeniging heeft niet tot doel bijdragen te verlenen welke worden aangewend voor de bestrijding van 
exploitatietekorten van de stichting: Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. 

De magnifieke collectie maritiem historische objecten, in eigendom van de Vereeniging, wordt 
geëxposeerd in het Scheepvaartmuseum Amsterdam (het Museum).  
 
De Vereeniging biedt aan particulieren en bedrijven volop mogelijkheden om actief bij het Museum 
betrokken te zijn. Voor de leden worden er exclusieve activiteiten rond het Museum en de collectie 
georganiseerd. Voorts draagt de Vereeniging bij aan het verspreiden van maritiem historische kennis door 
middel van de ondersteuning van de Stichting Maritieme Leerstoel die de leerstoel zeegeschiedenis aan de 
Universiteit Leiden mede in stand houdt. Voorts door het actief voor gebruik aanhouden van een 
uitgebreide museumbibliotheek. De periodieke uitgave van het (hernieuwde) ledenmagazine Zeemagazijn, 
de uitgave van een wetenschappelijk jaarboek en een uniek programma aan fellowships. Collectie, 
ledenactiviteiten en historische kennis vormen de belangrijkste elementen van de Vereeniging.  
 
Verwerving van baten 
Baten worden onder meer verkregen, al of niet voor specifieke projecten of aankopen, uit contributies en 
vrijwillige bijdragen van de leden, bijdragen van andere fondsen en sponsoren, legaten, schenkingen en 
erfenissen al dan niet in natura, overdracht van aankopen, gedaan door het Museum, toevallige baten en 
opbrengsten uit het vermogen. 
 
ANBI-status 
De Vereeniging heeft de status van "Culturele ANBI". Giften aan goede doelen organisaties zijn 
aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Voor een Culturele ANBI geldt vooralsnog in het algemeen een verhoogde 
aftrekbaarheid (125% voor particulieren van eenmalige of periodieke schenkingen). 
 
Bestuurlijke zaken/samenstelling bestuur  
De Vereeniging wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. Het Bestuur dient 
conform de statuten te bestaan uit ten minste vijf (5) en maximaal zeven (7) leden. Thans bestaat het 
Bestuur uit zes (6) leden en is als volgt samengesteld: 
 de heer R.P.M. (Rutger) van Slobbe, voorzitter 
 de heer M.R. (Michiel) de Brauw, penningmeester 
 mevrouw mr. A.M.J.M. (Annerie) Ploumen, secretaris 
 de heer drs. H. de Bles (Harry), bestuurslid Collectie 
 mevrouw mr. S.C.T. (Susanne) de Roy van Zuidewijn-Rive, bestuurslid Ledenwerving 
 de heer mr. drs. D.F. (Daan) Lunsingh Scheurleer, bestuurslid 
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De nevenfuncties van de leden van het Bestuur, zijn opgenomen in bijlage 1.  
 
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn terstond daarna één keer 
herbenoembaar. Nieuwe bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd op bindende 
voordracht van de Raad van Commissarissen. 
 
Tijdens de Algemene Vergadering van 2019 was mevrouw dr. E.M. Jacobs aftredend en niet herkiesbaar 
en is de heer drs. H. de Bles in haar plaats benoemd.  
 
De penningmeester, een ander bestuurslid, een lid van de Raad van Commissarissen en twee leden van de 
Vereeniging vormden in 2019 de Beleggingscommissie van de Vereeniging.  
 
Het bestuurslid Collectie houdt nauw contact met de medewerkers van het Museum die zorgdragen voor 
de collectie en de uitvoering van het beheer van de collectie.  
 
Het bestuurslid Ledenwerving houdt nauw contact met de medewerkers van het Museum die zorgdragen 
voor de leden alsmede leden- en fondsenwerving van de Vereeniging.  
 
De externe accountant Dubois & Co controleert jaarlijks de opzet en uitvoering van de administratie en 
de administratieve organisatie en controleert en accordeert de jaarrekening alvorens deze wordt 
vastgesteld. De betrokken registeraccountant is de heer G. Visser RA. De Financiële Commissie van de 
Raad van Commissarissen, bestaande uit twee leden van de Raad van Commissarissen, voert het 
rechtstreekse toezicht uit. 
 
De Vereeniging heeft geen personeelsleden in dienst, maar werkt nauw samen met de staf van het 
Museum.  
 
Bij de financiële administratie wordt de penningmeester bijgestaan door een medewerker financiële zaken 
van het Museum.  
 
Vergaderingen van het Bestuur 
Het Bestuur kwam in 2019 vier keer bijeen, te weten in de vergaderingen op 6 maart, 9 april, 24 september 
en 19 november. Op 18 juni werd met de Raad van Commissarissen een informeel strategisch overleg 
gehouden.   
 
Bij de vergaderingen op 9 april en 19 november september was ook de Raad van Commissarissen 
aanwezig. Tijdens alle vergaderingen was de directie van het Museum ook (deels) aanwezig. Tijdens de 
vergaderingen stonden meerdere onderwerpen op de agenda zoals financiën, begroting, collectiebeheer, 
leden- en ledenbijeenkomsten, fondsenwerving, ledenwerving, Audit Commissie Collectiebeheer, jaarboek, 
verwerving/aankoop nieuwe stukken en de actuele ontwikkelingen in het Museum waaronder de 
samenwerking tussen de Vereeniging en het Museum alsmede de samenwerking van de Vereeniging met 
de overige gremia rondom het Museum; een en ander ter meerder belang van het Museum. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 14 mei 2019. Aan de orde waren de gebruikelijke 
onderwerpen zoals de goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag en de begroting. Verder hebben de 
leden ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten van de Vereeniging.  
 
Erfgoedwet 
De Erfgoedwet is op 1 juli 2016 in werking getreden. De erfgoedwet is een integrale wet die betrekking 
heeft op museale objecten, musea, monumenten en archeologie. De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- 
en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Het uitgangspunt is dat de 
beschermingsniveaus zoals die in de bestaande wet- en regelgeving gelden, met deze wetgeving ten minste 
wordt gehandhaafd. In de Erfgoedwet is vastgesteld hoe met het Nederlands erfgoed wordt omgegaan, 
wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. De 
verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt, waar mogelijk bij het 
erfgoedveld zelf.  
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De Vereeniging heeft een bevestiging ontvangen van de Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum, dat er 
geen redenen zijn om te veronderstellen dat haar algemene doelstelling, plannen en bedrijfsvoering, 
inclusief de taken en verplichtingen, die voortvloeien uit de bestaande Bruikleenovereenkomst tussen de 
Staat der Nederlanden en de Vereeniging, in de Erfgoedwet niet naar behoren zouden kunnen worden 
blijven uitgevoerd. 
 
Collectie en kennis in 2019 
De Vereeniging bezit een collectie maritieme (kunst)voorwerpen die tot de wereldtop behoort. Ook in 
2019 heeft zij zich ingespannen om deze internationaal vermaarde verzameling in stand te houden, uit te 
breiden en te presenteren in samenwerking met Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Tevens stimuleerde 
zij het gebruik van haar rijke collectie als bron van kennis, historisch besef en identiteit en ook voor 
inspiratie en innovatie. De medewerkers van het Museum voeren de taken uit die voor het realiseren van 
deze doelstellingen noodzakelijk zijn. De Vereeniging plukt de vruchten van hun grote vakkundigheid. 
 
Collectie 
In 2019 zijn 821 museale voorwerpen aan de verzameling toegevoegd. Het betrof zowel aankopen als 
schenkingen voor de bibliotheek en van scheepsmodellen, schilderijen, foto’s, films, handschriften en 
voorwerpen van kunstnijverheid. Bepalend bij de keuze tot verwerving zijn vijf collectiethema’s 
(Nederlanders en de wereld; Nederland als maritieme natie; De zee als bron van inspiratie; De zee als 
nieuwe uitdaging; Amsterdam als havenstad) in de collectiestrategie van het Museum, die in overleg met 
het bestuur van de Vereeniging is vastgesteld.  
 
De meest aansprekende aanwinsten in 2019 illustreren de breedte en variëteit van de collectie. Enkele 
voorbeelden zijn de aankoop tijdens Art Rotterdam van het vierluik ‘The battel & water angle’ van Ade 
Darmawan, waarmee de prentkunstenaar een hedendaagse visie geeft op het koloniaal verleden. Verder 
werden een zeventiende-eeuwse entersabel, een tinnen dienblad met de afbeelding van een achttiende-
eeuws koopvaardijschip, een aquarel vervaardigd door Johan Hendrik van Mastenbroek (1875-1945) van 
een motorschip waar de bemanning op het dek bezig is met het pavoiseren van het schip en een tekening 
van een futuristische prauwenrace door Robbert Das, een omvangrijke selectie havenspeelgoed 
vervaardigd door Bruynzeel in de oorlogsjaren 1944-1945 en een collectie van 126 glasnegatieven die het 
dagelijks leven aan boord van een koopvaardijschip van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ rond 
1909 laten zien, aan de collectie toegevoegd. 
 
In 2019 heeft de Vereeniging geen voorwerpen afgestoten. 
 
Bruiklenen 
De Vereeniging heeft 152 voorwerpen in langdurig bruikleen uitstaan bij achttien instellingen, waarvan er 
gedurende het verslagjaar elf objecten zijn geretourneerd en vijf aan de bruikleennemer zijn overgedragen. 
In 2019 gaf zij vijftien objecten uit haar collectie in tijdelijk bruikleen aan zes andere musea. 
 
Medewerkers van het Museum gebruiken een strikt protocol om een bruikleenaanvraag te beoordelen op 
aspecten als klimatologische omstandigheden en beveiliging. Deze informatie moet worden verzameld om 
een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s voor het in bruikleen geven van museale 
voorwerpen. 
 
Audit Commissie Collectiebeheer 
De Vereeniging kent een Audit Commissie Collectiebeheer (ACC), bestaande uit drie leden, die door 
toetsing en toezicht het Museum scherp houdt in het goed beheren van de collectie van de Vereeniging 
(inclusief bruiklenen). In de periode mei 2018-mei 2019 hadden mevrouw M. van de Ven, de heer F. Bos 
(voorzitter) en de heer R. Kok zitting in de commissie. 
 
De ACC toetste op 16 januari in het museumgebouw en op 20 maart en 16 december in het depotgebouw 
de stand van zaken op het terrein van Collectiebeheer op een aantal punten, die zij in overleg met het 
Museum als actueel selecteerde. De ACC gaf bijzondere aandacht aan het uitwerken en implementeren 
van procedures opgenomen in het Handboek Collectiebeheer. Zij beoordeelde de administratieve 
verantwoording van inkomende en uitgaande museumobjecten, zowel aanwinsten als bruiklenen, en het 
afstotingsprotocol. 
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Cruciale procedures van borging van het administratieve systeem blijven de aandacht houden van de ACC 
en waar nodig zullen verbeteringen worden voorgesteld. 
 
De ACC rapporteerde deze bevindingen tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2019. In 
september-oktober besprak de ACC met het Hoofd Collectiebeheer en het nieuwe bestuurslid Collectie, 
de heer H. de Bles, de huidige planning en controle cyclus. 
  
Kennis 
Haar tweede doelstelling, het vergroten en verbreiden van kennis over de Nederlandse maritieme 
geschiedenis en cultuur, probeert de Vereeniging op diverse manieren te realiseren. 
 
In 2019 kreeg de 46ste jaargang van het Zeemagazijn een ingrijpende make-over waarvan het resultaat in 
oktober van de drukpers rolde. Waar het oude format zes tot zeven korte artikelen telde waarin 
medewerkers van het Museum objecten uit de collectie in een bredere context plaatsten, appelleert het 
vernieuwde Zeemagazijn aan een breder lezerspubliek, met interviews met markante personen, uitgebreide 
beeldreportages, achtergrondartikelen geschreven door de wetenschappelijke staf en externe auteurs. Het 
oude Zeemagazijn verscheen drie keer per jaar en bestond uit 20 bladzijden per editie, het nieuwe magazine 
verschijnt twee keer per jaar en kent 58 bladzijden. 
 
Het jaarboek was in 2019 gewijd aan het Noordpoolgebied, het onderwerp dat ook centraal staat in de 
twee grote najaarstentoonstellingen in het Museum: Strijd om het ijs en Rijzend water. In twintig bijdragen 
wordt de ontdekking en exploitatie van het Noordpoolgebied in de afgelopen vierhonderd jaar belicht, 
maar wordt ook aandacht besteedt aan de gevolgen van klimaatcrisis voor deze belangrijke regio. De 
artikelen werden verzorgd door de wetenschappelijke staf van het Museum en externe deskundigen op het 
gebied van Arctische geschiedenis, militaire geschiedenis en klimaatonderzoek. Het jaarboek werd 
samengesteld door conservatoren Sara Keijzer en Diederick Wildeman en redacteur Sanne Koch. 
 
De 29ste editie van het jaarboek kon verschijnen dankzij financiële steun van een aantal fondsen en 
bijdragen door leden van de Vereeniging. 
 
De Vereeniging ondersteunt met een financiële garantie en een jaarlijkse bijdrage door de 
Fellowshipskring het Fellowshipsprogramma Het Scheepvaartmuseum, dat mede op initiatief van de 
Vereeniging is gecreëerd. De beurzen bieden (jong) talent gelegenheid wetenschappelijk onderzoek te 
doen op basis van de uitzonderlijke maritieme verzameling van de Vereeniging. 
 
In 2019 waren drie fellows actief in het Museum. In het kader van de Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship 
waren dit Isaac Vogelsang en Romy Beck en voor het Dr. Ernst Crone Fellow Erik Odegard. De 
onderzoekers hebben zich, in nauwe samenwerking met conservatoren en externe deskundigen, gericht op 
de iconografie van zeventiende-eeuwse admiraalsportretten (Vogelsang), de vervaardiging en verspreiding 
van achttiende-eeuwse gelegenheidsglazen met afbeeldingen van walvisvangst (Beck) en het manuscript 
dat ten grondslag lag aan de eerste Nederlandse zeereis naar Azië (Odegard).  
 
De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd in verschillende artikelen en lezingen. Hanna de Lange, 
Warnsinck Fellow 2018, sprak over de verbeelding van het spiegelgevecht in de schilderkunst, en de 
eerdergenoemde Crone Fellow Erik Odegard presenteerde zijn onderzoek tijdens de goed bezochte 
fellowshipsmiddag op 22 februari 2019. Dit jaar verzorgden verder conservatoren Diederick Wildeman en 
Cécile Bosman een lezing waarmee de Fellowshipsmiddag een breed overzicht gaf van het 
wetenschappelijk onderzoek dat in het Museum plaatsvindt. 
 
In het kader van haar kennisdoelstelling ondersteunt de Vereeniging de Stichting Maritieme Leerstoel die 
de leerstoel zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden mede onderhoudt. Dit is de enige plaats in 
Nederland waar studenten een volledige BA- en MA-opleiding tot maritiem historicus kunnen volgen. De 
reguliere leerstoel wordt voltijds bekleed door prof. dr. M. van Groesen. 
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Leden 
De leden blijven - naast de collectie - de belangrijkste pijler van onze Vereeniging. Velen van hen zijn al 
lang, soms tientallen jaren, lid. Hun enthousiasme zorgt ervoor dat ook hun vrienden en kennissen zich 
aansluiten bij de Vereeniging, zodat zij elkaar ook tijdens de activiteiten in het museum kunnen 
ontmoeten. Op die wijze zijn zij een belangrijke ambassadeur voor de Vereniging. Daarnaast zorgt hun 
financiële bijdrage ervoor dat de Vereniging aankopen kan doen, die in het Museum ten toon worden 
gesteld.  
 
Toekomstbestendig 
Ook in 2019 lag een belangrijke focus in het toekomstbestendig maken van de Vereeniging. Dit hebben 
we gedaan door aandacht te hebben voor het behoud van de huidige leden, groei van de kring van jongere 
leden (25-35 jaar), alsmede het continueren en uitbreiden van de 250- en 1000 euro-geefkringen. Er waren 
toegespitste activiteiten per doelgroep/geefkring. Daarnaast werden ook activiteiten georganiseerd voor 
alle leden. De leden ontvingen het (hernieuwde) Zeemagazijn en het jaarboek. 
 
Er werd gezocht naar mogelijke samenwerkingen met verenigingen met vergelijkbare (historische) 
interessegebieden en met vriendenverenigingen van andere musea. Door een samenwerking zouden 
activiteiten gezamenlijk georganiseerd kunnen worden en zou het lidmaatschap van de Vereeniging sterker 
gemaakt kunnen worden. Onze leden werden uitgenodigd voor een rondleiding in het Rijksmuseum en 
het Scheepvaartmuseum ontving Vrienden van het Rijksmuseum. Deze mogelijkheden om tot een 
aantrekkelijker propositie te komen worden verder onderzocht.  
Het bestuur heeft voorgesteld om activiteitencommissie in te stellen, met daarin een aantal enthousiaste 
leden. De bedoeling is dat die naast de bestaande programmering meedenkt over een aantal kleinschalige 
activiteiten voor de leden, zoals leesavonden, cursussen en/of excursies. Zo zou het lidmaatschap nog 
interessanter kunnen worden gemaakt. In 2020 zal dit verder vorm krijgen.  
 
Activiteiten/Ledenontvangsten 
In 2019 organiseerden Vereeniging en Museum in nauwe samenwerking weer tal van activiteiten en 
bijeenkomsten voor de leden van de Vereeniging. De activiteiten werden goed bezocht. Het is goed om te 
merken dat zoveel leden deze bijeenkomsten waarderen. Hieronder een overzicht van de activiteiten.  
 

 1 februari   VrijMiBOOT, wervingsevent voor de Jonge Compaenen 
 22 februari  Fellowshipsbijeenkomst, de collectie als basis voor onderzoek 
 17 april   Jaarlijks Zeilkring diner 
 9 mei   Opening tentoonstellingen: Republiek aan Zee en Cartografie & Curiosa 
 14 mei   Algemene Ledenvergadering 
 11 juli   Zomerse vaartocht Zeilkring 
 12 juli   VrijMiBOOT, wervingsevent voor de Jonge Compaenen 
 3 oktober   Preview najaarstentoonstellingen Strijd om het IJs en Rijzend Water 
 2 november  Museum8 Amsterdam, wervingsevent voor de Jonge Compaenen 

 
 
Geefkringen 
 
Jonge Compaenen 
De kring van jongere leden van de Vereeniging heeft dit jaar een naam gekregen: Jonge Compaenen. In 
2017 is deze kring opgericht en de afgelopen jaren fors gegroeid. Momenteel telt de Vereeniging 77 Jonge 
Compaenen, dat is een groei van 133% ten opzichte van 2017. Deze groei is met name te danken aan een 
samenwerking met verschillende Amsterdamse roei- en zeilverenigingen. De leden van deze kring betalen 
75 euro per jaar.  
 
Fellowshipskring 
De begunstigers in deze geefkring maken het door middel van hun gift mogelijk dat er fellows een 
onderzoek kunnen doen aan de hand van de collectie.  
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De Zeilkring en De Collectiekring 
De Zeilkring is vijf jaar geleden opgezet. Leden van deze kring zijn zeilers in de leeftijd tussen 35 en 55 
jaar en betalen ieder 1000 euro per jaar. De Zeilkring kent een gestage groei. In 2019 liep de vijfjaars 
termijn van de eerste leden van deze kring af. Primaire focus was behoud van de huidige leden, maar 
daarnaast zijn er ook dit jaar weer een aantal nieuwe leden bijgekomen. Daarnaast is er de Collectiekring. 
De leden van deze kring hebben een grote liefde voor maritieme geschiedenis. Voor deze twee kringen is 
dit jaar weer een aantal activiteiten georganiseerd, die tevens fungeerden als wervingsmoment voor nieuwe 
leden. In 2019 had de Zeilkring een specifiek geefdoel, de aankoop van een aquarel van Van Mastenbroek.  
 
Aantallen 
Het aantal leden liep in 2019 iets terug. Op 1 januari 2019 had de Vereniging 1037 leden en op 31 
december 2019 waren dit er 954 (mutatie -83). 
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Nieuws vanuit het Museum 
 
Het Museum heeft in 2019 twee nieuwe semipermanente presentaties geopend.  
 
Met de opening in mei 2019 van de Hoofdgalerij op de begane grond van het Museum is de relatie tussen 
gebouw en collectie voor bezoekers meer zichtbaar geworden. Met deze nieuwe opstelling, waarbij aan de 
hand van 50 topstukken het verhaal van de Republiek der Nederlanden wordt verteld, laat het Museum 
haar positie als toonaangevende museale instelling goed zien. De tentoonstelling laat onder meer zien 
welke sporen de Nederlanders over de wereld hebben nagelaten en plaatst deze in een maatschappelijke 
context.  
 
Gelijktijdig opende het Museum de nieuwe semipermanente opstelling Cartografie & Curiosa, waarin te 
zien is hoe de Nederlandse zeevaarders vanaf de zeventiende eeuw hun weg vonden en op welke manier 
deze reizen het Europese wereldbeeld bepaalden.  
 
In oktober openden vervolgens Strijd om het IJs en Rijzend Water van fotojournalist Kadir van Lohuizen. 
In deze twee tentoonstellingen staan de confronterende gevolgen van het smeltende Noordpoolijs en de 
stijgende zeespiegel centraal. De tentoonstellingen sluiten goed aan bij de nieuwe koers van het museum 
om betrokken en urgent te zijn, en laten zien hoe de mens geconfronteerd wordt met grote uitdagingen. 
Door maritieme ontwikkelingen uit het verleden, heden en toekomst aan te grijpen probeert het Museum 
de dialoog over actuele thema’s, zoals in dit geval de klimaatcrisis, te stimuleren. De tentoonstellingen 
kregen veel media-aandacht zoals de voorpagina en een special in Trouw, en in een uitzending van Een 
Vandaag. Bij de tentoonstelling Strijd om het IJs is een tentoonstellingspublicatie verschenen. 
 
Deze vier nieuwe opstellingen in 2019 dragen gezamenlijk bij aan de nieuwe koers van het Museum en het 
motto Water verbindt werelden: ze laten de bezoeker via steeds andere vertelperspectieven zien hoe sterk 
de samenleving en de maritieme wereld verbonden zijn, en welke impact dat heeft op het leven van zoveel 
individuen.  
 
De tijdelijke tentoonstelling Sea of Tranquillity van internationaal gerenommeerd kunstenaar Hans Op de 
Beeck sloot 9 juni, en ms Oranje | Koers gewijzigd, over het iconische passagiersschip de Oranje sloot op 
18 juli. Verder sloot de Schilderijenzaal op 11 maart, om meer ruimte te maken voor tijdelijke 
tentoonstellingen. Een deel van die collectie vond opnieuw plek op de begane grond in Republiek aan 
Zee.   
 
Het wetenschapsprogramma is verder ontwikkeld met drie onderzoeksplaatsen (fellowships) voor 
(toekomstige) conservatoren en wetenschappers. Ook zijn er twee nieuwe (onderzoeks)conservatoren 
aangesteld. 
 
Verder is het Zeemagazijn, het ledenblad van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart 
Museum, omgevormd tot een informatief maritiem magazine. 
 
Vooruitblik 
Begin 2020 is het Museum erin geslaagd twee zeldzame wandtapijten naar ontwerp van Willem van de 
Velde de Oude (1611-1693) aan te kopen. Een tentoonstelling over Willem van de Velde de Oude en zijn 
zoon Willem van de Velde de Jonge (1633-1707) opent in oktober 2020. Het Museum heeft hiermee een 
wereldprimeur; nog niet eerder was een oeuvre-tentoonstelling van deze twee toonaangevende 
zeventiende-eeuwse schilders te zien. 
 
Vanaf november 2020 zal een geheel vernieuwde semipermanente expositie openen over de Haven 
Amsterdam met een nieuw verhaal, andere objecten en een innovatieve scenografie. Een tentoonstelling 
over de relatie tussen stad en haven past naadloos binnen de nieuwe missie van het Museum.  
2020 is ook het jaar van Sail; met diverse relaties en stakeholders zal het Museum verschillende 
evenementen organiseren en gastschepen ontvangen. 
 
In 2020 en de komende jaren zal in de nieuwe cultuurperiode de focus komen te liggen op collectie-
ontsluiting, digitalisering en kennisoverdracht. Daarnaast zal het Museum veel aandacht schenken aan 
nieuwe doelgroepen, publieksprogrammering en een actueel en divers tentoonstellingsbeleid. 
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Financieel verslag 2019  
(bedragen tussen haakjes hebben betrekkingen op de overeenkomstige posten in 2018)  
 
Resultaat samenvattend  
 
Het jaar 2019 resulteerde in financieel opzicht in een uitzonderlijk positief resultaat van €735.989   
(- €135.001). Belangrijkste factoren waren: 
  

(I) Aankopen inclusief restauratiekosten ter hoogte van €97.057 voor de collectie ten opzichte 
van €264.326 vorig jaar; 

 
(II) Een prachtig beleggingsresultaat ter hoogte van €855.127 (- €121.544); 

 
(III) Een daling van contributies ter hoogte van €79.151 (€90.094) en daarnaast een klein bedrag 

van € 1.326 (€169.880) te danken aan nalatenschappen; 
 

(IV) Een stijging van wervingskosten, beleggingskosten en overige kosten tot € 75.607 (€67.044).   
   

 
Staat van Baten en Lasten  
 
Contributies en bijdragen  
De contributie ontvangsten en bijzondere bijdragen van leden daalden tot €79.151 ten opzichte van het 
vorig jaar (€90.094). Het aantal leden daalde van 1.037 naar 954.     
 
De wijze van leden- en fondsenwerving, communicatie en publiciteit op basis van de nieuwe 
overeenkomst tussen het Scheepvaartmuseum en de Vereeniging (en HCF) vindt plaats in goede 
samenwerking en onderlinge afstemming. 
 
Erfenissen  
In 2019 werden er uit de afwikkeling van nalatenschappen en legaten een restbedrag ontvangen met een 
totaal van €1.326 (€169.880). Voor de ontvangen gelden werden geen bestedingsdoelen genoemd. 
Derhalve komen deze ten goede aan de algemene doelstellingen van de Vereeniging. 
 
Bijdragen Jaarboek  
De bijdrage aan het Jaarboek 2019 kwam op een totaal van €4.872 (€6.201). De Vereeniging is de 
betreffende schenkers veel dank verschuldigd. 
 
Het Compagnie Fonds  
Het aandeel van de Vereeniging in de opbrengst van de participaties van Het Compagnie Fonds, waarvan 
de Vereeniging indertijd een der oprichters was, resulteerde in € 8.900 (€ 5.900).   
 
Beleggingsopbrengsten  
Het totale beleggingsresultaat was uitzonderlijk hoog met €855.127 (- €121.544). In het kader van het 
vermogensbeheer, ondergebracht bij InsingerGilissen Bankiers, vond de afgelopen jaren een verschuiving 
plaats naar een duurzame aandelenportefeuille.  
Het koersresultaat bedroeg €824.232 (-€ 135.654), waarmee het totale beleggingsresultaat na kosten 15,9% 
( -2,85%) bedroeg. 
De door InsingerGilissen berekende fee voor het vermogensbeheer bedroeg € 32.554 (€ 29.624). Deze fee 
bedraagt 0,5% per jaar exclusief BTW gerelateerd aan de omvang van het belegde vermogen excl. liquide 
middelen.  
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Lasten  
 
Bestedingen aan de doelstellingen  
 
Collectieaankopen  
 De Vereeniging besteedde in 2019 € 97.057 (€ 264.326) voor collectieaankopen inclusief 

restauratiekosten.  
Kennisdoelstellingen 
 De bijdrage aan de Stichting Fellowships bedroeg €6.317 (€7.132) en de Maritieme leerstoel Leiden 

deed slechts een gering beroep op de Vereeniging dit jaar €639 (€7.500). 
 
Het Fellowship Programma is een van de manieren waarop de Vereeniging haar tweede doelstelling 
verwezenlijkt. De collectie is het belangrijkste onderwerp van studie doch men richt zich ook op de 
maritieme geschiedenis en ontwikkelingen in het algemeen. De studies en publicaties verbinden het 
Museum met een netwerk van wetenschappelijke onderzoekers en instellingen in binnen- en buitenland en 
leveren een bijdrage aan het publieksprogramma van het Museum.  
De Stichting Fellowships heeft de Vereeniging gevraagd haar voor de periode 2015-2019 voorwaardelijk te 
ondersteunen middels schenkingen voor de Crone en Warnsinck Fellowships, tot een bedrag van 
maximaal € 32.500 per jaar. Het bestuur heeft hier positief op gereageerd en wil de aanvraag ondersteunen 
zolang de financiële situatie van de Vereeniging dit, volgens het bestuur, toelaat en de kwaliteit en 
presentatie van het onderzoek door de Fellows is verzekerd. De Stichting Fellowships zal zelf actief 
fondsen blijven werven voor financiering van haar doelstellingen. Het bestuur ziet geen noodzaak om 
voor deze voorwaardelijke toezegging een aparte reserve te vormen.  
 
Verdere lasten 
De kosten van het blad Zeemagazijn zijn hoger uitgevallen. In 2019 was dat €12.516 (€8.282). 
De kosten van het Jaarboek ten bedrage van €15.745 (€15.611) zijn nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. 
De kosten voor Beheer en financiële administratie, waaronder mede de accountantskosten, daalden 
tot €18.783 (€ 20.383). 
 
Balans en financieel beleid ten aanzien van vermogen, reserves en bestemmingsfondsen 
De Reserves en Bestemmingsfondsen stegen in overeenstemming met het resultaat tot 
€ 6.266.388 (€ 5.530.399) 
 
Reserves 
De Vereeniging kent, de volgende reserves en fondsen: Continuïteitsreserve, Bestemmingsreserves en 
Bestemmingsfondsen. 
 
Continuïteitsreserve 
De reserve bedraagt per einde boekjaar € 65.000 (€ 65.000). Deze reserve is gevormd met als doel de 
dekking van risico’s op korte termijn en voorts om te kunnen voldoen aan de daarbij behorende 
verplichtingen, zoals de leden- en financiële administratie, de bankkosten en de bijdrage ten behoeve van 
kennis over de collectie. Het bestuur acht de huidige omvang toereikend. 
 
Bestemmingsreserve Doelen 
Deze "algemene" reserve steeg aanzienlijk per einde boekjaar tot € 4.459.173 (€ 3.996.127).  
Deze reserve is gevormd om uit het beleggen van de betreffende gelden een zo continue mogelijke 
inkomstenstroom te verkrijgen, die naast de contributie opbrengsten en andere bijdragen en schenkingen, 
aangewend wordt voor aankopen ten behoeve van collectievorming, alsmede het verbreiden van kennis 
over de collectie en maritieme kennis in het algemeen.  
Het doel is om de Algemene reserve te doen groeien met tenminste de inflatie zodat uit het 
beleggingsresultaat stelselmatige aanvulling van de Bestemmingsreserve aankopen plaatsvindt om 
aankopen te financieren. Het is niet de bedoeling dat uit het beleggingsresultaat lopende kosten van de 
Vereeniging worden gedekt. Verder blijven schenkingen, legaten en erfenissen essentieel voor uitbreiding 
van de Collectie en daarmee de kwaliteit van het museum.  
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Bestemmingsreserve Aankopen 
Deze reserve Aankopen moet de mogelijkheid bieden om aankopen te doen die het daarvoor begrote 
gemiddeld jaarlijkse gereserveerde bedrag te boven gaan. Grotere aankopen worden hiermee mogelijk 
gemaakt. Het bestuur streeft naar een reserve in omvang tussen de € 200.000 en € 500.000 naast het 
gevormde Balfoort-Roggeveen fonds. Zeer grote aankopen kunnen en moeten doorgaans plaatsvinden 
met de ‘ad hoc’ ondersteuning van een aantal grote vermogensfondsen. De kleinere en middelgrote 
aankopen (tot enkele € 100.000-den) worden in de praktijk grotendeels of geheel door de Vereeniging, al 
of niet samen met door het Museum gealloceerde verkregen gelden, gefinancierd.  
 
De reserve bedraagt per einde boekjaar €422.943, waarbij een toevoeging á €370.000 is gedaan rekening 
houdend met de toezegging van de Vereeniging voor de aankoop van 2 wandtapijten van Willem van de 
Velde de Oude begin 2020.  
 
Bestemmingsfondsen 
Het totaal van de bestemmingsfondsen bedraagt per einde boekjaar € 1.319.272 en is onveranderd ten 
opzichte van vorig jaar Deze fondsen zijn rechtstreeks verkregen uit schenkingen en nalatenschappen met 
als doel om gedurende een langere periode een bijdrage te leveren aan algemene en specifieke 
doelstellingen of projecten van de Vereeniging. Een nadere toelichting op de bestemmingsfondsen wordt 
gegeven bij de “Toelichting op de balans” in de jaarrekening. 
 
 
Beleggingsbeleid  
Toename van belegbaar vermogen blijft gewenst bij handhaven van het beleggingsbeleid om, tegen de 
achtergrond van de huidige lage renteniveaus, een stabiele stroom van rente en dividendinkomsten te 
verzekeren bij continue stijgende prijzen van objecten voor de collectie.  
 
Uitgangspunten 
 Het gekozen risicoprofiel is "gebalanceerd", met een beleggingshorizon van 10 jaar.  

De belangrijkste indicator is het deel wat gemiddeld in aandelenfondsen/zakelijke waarden mag 
worden belegd, zijnde 50% van beleggingen en belegbare liquiditeiten, plus of minus circa 10% met 
het oog op marktontwikkelingen. De rest is belegd in rentedragende waarden en liquiditeiten.  

 De beleggingsportefeuille is in de loop van 2018 omgezet naar een duurzame portefeuille. 
 
Aangezien koersresultaten niet worden begroot vindt men dit opbrengstpercentage niet direct terug in de 
begroting.  
 
 De obligatieportefeuille is de kern voor het genereren van inkomsten maar deze staan echter al 

enkele jaren sterk onder druk vanwege lage rentestanden door het beleid van de ECB. De 
investeringen in aandelenfondsen zijn bedoeld om het vermogen tenminste in waarde vast te 
houden zonder te streven naar "out performance". De beleggingsinkomsten zijn daarom sterk 
afhankelijk geworden van rendement op de zakelijke waarden, die echter volatiel zijn. 

 De aandelenfondsen zijn sterk gespreid om het risico enigszins te beperken.  
 Er wordt niet geïnvesteerd in gestructureerde producten, hedge funds en commodity's. 
 Er wordt naar gestreefd om een bedrag tussen de € 300.000-500.000 liquide te hebben snel te 

kunnen reageren als er zich een interessante mogelijkheid voor een aankoop voordoet. 
 Vanuit governance oogpunt is in 2016 echter besloten het vermogen in beheer te geven aan 

InsingerGilissen Bankiers. 
 Voor het volgen van- en adviseren in het beleggingsbeleid bestaat een Beleggingscommissie 

samengesteld uit twee commissarissen, de penningmeester, een tweede bestuurslid en twee leden 
van de Vereeniging. Deze commissie overlegt enkele malen per jaar, waarvan tenminste één keer 
met de betrokken vermogensbank. 

 
Gebeurtenissen sinds balansdatum  
Geen. 
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Begroting 2020 
Voor 2020 worden de contributie en bijdragen opbrengsten, geschat op € 95.000. De baten van Het 
Compagnie Fonds blijven op hetzelfde niveau als in 2019 met circa € 10.000. Diverse gebruikelijke 
kostenposten worden verwacht min of meer gelijk te blijven. Er resteert een ruimte van circa €40.000 als 
bijdrage aan de bestemmingsreserve Aankopen bij een sluitende begroting. Dit is inclusief de jaarlijkse  
€10.000 voor restauraties. Echter gezien de aankoop van de wandtapijten in januari 2020, met de 
toezegging van €370.000 vanuit de Vereeniging, hebben wij ervoor gekozen om een verlies te budgetteren 
van €370.000. 
 
Risico's en onzekerheden 
De Vereeniging en haar eigendommen lopen in principe risico's ten aanzien van -juiste- aankopen, diefstal, 
schade, kwijtraken e.d. van objecten van de collectie, aansprakelijkheid in het maatschappelijk verkeer, 
financiële marktrisico's met betrekking tot de belegging van het vermogen, fouten en fraude met 
betrekking tot het administratieve beheer en administratie, het zich houden door partijen aan de van 
overeenkomsten met de Staat de Nederlanden en Het Scheepvaartmuseum. 
Het bestuur is van mening dat dergelijke risico's voldoende worden onderkend, beheerst en voor zover 
mogelijk en nuttig op voldoende wijze worden gemitigeerd bijvoorbeeld door de beschikbaarheid en 
inschakeling van deskundigen, afspraken met het museum, beleid en maatregelen van en door het 
Museum, procedures, controles, en/of verzekeringen. De Vereeniging wordt uiteraard geconfronteerd met 
onzekerheden ten aanzien van de toekomstige positie van de ontwikkeling van het ledenaantal en baten, 
de ontwikkeling van het museum, vermogensopbrengsten, ontwikkelingen op de markt voor museale 
objecten etc.  
De openstelling van het naburige "Marine terrein" is uitgesteld. Met betrekking tot de veiligheid van het 
Collectie-depot "Het Behouden Huis", dat zich op de belendende terreinen bevindt, is dit goed nieuws.  
 
Toekomstig beleid  
Zoals eerder vermeld, het marketingbeleid van Scheepvaartmuseum en Vereeniging, leden en 
fondsenwerving en samenwerking met het Compagnie Fonds blijft onze aandacht houden. 
 
Tot slot 
De Vereeniging is al degenen die aan haar hebben geschonken of hebben bijgedragen, waaronder 
particulieren, alle leden van de Vereeniging, waaronder mede diegenen die deel uitmaken van de 
Fellowshipskring, de Zeilkring, de Collectiekring en daarnaast Het Compagnie Fonds, en alle andere 
fondsen en sponsoren zeer erkentelijk. Daarnaast wil zij haar waardering uitspreken voor de plezierige en 
constructieve samenwerking met Directie alsmede de samenwerking met de medewerkers van het 
Museum en hun ondersteuning voor de activiteiten en administratie van de Vereeniging. 
 
Het Bestuur 
Amsterdam, 16 maart 2020.   
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Verslag Raad van Commissarissen 2019 
 
In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen van de Vereeniging Nederlandsch Historisch 
Scheepvaart Museum verantwoording af over haar werkzaamheden in het jaar 2019.  
 
Taken van de Raad van Commissarissen 
Volgens artikel 8 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen “tot taak toezicht te houden op het beleid 
van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vereeniging. Hij staat het bestuur met raad ter zijde." 
 
De Raad van Commissarissen heeft de volgende bevoegdheden: 
• het geven van adviezen aan het Bestuur, 
• het opstellen van een voordracht voor de benoeming van bestuursleden of leden van de Raad van 

Commissarissen, 
• het verlenen van goedkeuring aan bepaalde bestuursbesluiten, onder andere het vaststellen van 

beleidsplannen, begroting en de jaarrekening, het vervreemden van collectieobjecten, het wijzigen van 
bruikleenovereenkomsten met de Staat en de benoeming van de accountant, 

• het geven van advies aan de algemene ledenvergadering met betrekking tot de jaarstukken, 
• het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering, 
• de goedkeuring van statutenwijziging en ontbinding van de Vereeniging. 
 
De Raad van Commissarissen oefent haar toezichthoudende taak op het beleid van het Bestuur onder 
meer uit door het bijwonen van vergaderingen van het Bestuur en deelname aan bestuurscommissies, het 
houden van vergaderingen buiten aanwezigheid van het Bestuur, het aan de orde stellen bij het Bestuur 
van onderwerpen die de Raad van Commissarissen van belang acht en deze ook buiten vergadering met 
het Bestuur te bespreken en het voeren van gesprekken met bestuursleden over het functioneren van de 
Vereeniging. Ten slotte houdt zij toezicht op de jaarrekening via de Financiële Commissie.  
 
De Raad van Commissarissen vergadert in beginsel onder leiding van de voorzitter van het Bestuur, die 
overigens geen lid is van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan besluiten zonder 
de voorzitter van het Bestuur te vergaderen. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste eenmaal 
per jaar. 
 
Samenstelling van de Raad van Commissarissen  
De leden zijn voor twee perioden van vier jaren benoembaar door de algemene ledenvergadering op 
bindende voordracht van de Raad van Commissarissen. 
 
De Raad van Commissarissen bestond in 2019 uit:  
 
- de heer W. Nagtegaal, viceadmiraal b.d. – benoemd in 2014, herbenoemd in 2018 
- de heer mr. R.W. Polak – benoemd in 2016 
- mevrouw dr. C. van Rappard-Boon – benoemd in 2011, herbenoemd in 2015 – afgetreden op 14 

mei 2019  
- de heer drs. P.J. Schoon – benoemd in 2017 
-  mevrouw dr. J.E.P. Leistra – benoemd met ingang van 14 mei 2019 
 
Zoals het uit voorgaande blijkt, heeft mevrouw Van Rapport-Boon het afgelopen jaar de volledige 
statutaire benoemingstermijn bereikt en heeft de algemene ledenvergadering mevrouw Leistra met ingang 
van 14 mei 2019 als haar opvolger benoemd.  
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Vergaderingen van de Raad van Commissarissen gedurende 2019 
De Raad van Commissarissen kwam in 2019 driemaal bijeen. Op 9 april en 19 november werd in 
aanwezigheid van het Bestuur en de directie van het Museum vergaderd. Op 28 februari heeft de Raad van 
Commissarissen buiten aanwezigheid van het Bestuur vergaderd. Voorts nam de raad van commissarissen 
op 18 juni deel aan een informeel strategisch beraad met het Bestuur.    
 
Tijdens de vergaderingen met het Bestuur stond een groot aantal onderwerpen op de agenda, waaronder: 
voortgang van het ingevolge de samenwerkingsovereenkomst met het Museum op te stellen Collectieplan, 
werven opvolgers voor Els Jacobs in het Bestuur en Charlotte van Rappard in de Raad van 
Commissarissen, financiën, begroting, jaarrekening, beheer van het vermogen van de Vereeniging, 
fundraising, ledenwerving, verwerving van kunstwerken en andere objecten, en de algemene 
ontwikkelingen in het Museum. 
 
Tijdens de vergadering op 28 februari (buiten aanwezigheid van het Bestuur) werd gesproken over het 
functioneren van het bestuur, de relatie tussen de Vereeniging en het Museum, de procedurele gang van 
zaken rond door het Museum voorgestelde verwervingen, en de voorbereiding van het strategisch overleg 
op 18 juni.  
 
De Raad van Commissarissen was aanwezig tijdens de algemene ledenvergadering op 14 mei 2019. Door 
die algemene ledenvergadering werd op voorstel van de Raad van Commissarissen de jaarrekening 2018 
van de Vereeniging goedgekeurd. 
 
Mevrouw Leistra en de heer Schoon zijn specifiek betrokken bij het toezicht op de collectie van de 
Vereeniging en overleggen regelmatig met de museumstaf over de collectiestrategie van het Museum.  
 
De heer Polak is lid van de Beleggingscommissie van de Vereeniging en heeft op 8 februari en 13 
september de vergadering van de Beleggingscommissie bijgewoond. Laatstgenoemde vergadering vond op 
het kantoor van – en met – de vermogensbeheerder plaats.  
 
De heren Nagtegaal en Polak vormen de Financiële Commissie van de Raad van Commissarissen en 
hadden op 7 maart met de penningmeester en op 22 maart (telefonisch) met de penningmeester en de 
accountant van de Vereeniging overleg over de jaarstukken 2018.  



Jaarrekening 2019
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
na resultaatbestemming in euro's   31 december 2019 31 december 2018
ACTIVA

Materiële vaste activa A PM PM

Vorderingen en overlopende activa B 16.610 27.492
Effecten C 5.986.549 5.163.894
Liquide middelen D 358.103 372.600

6.361.261 5.563.986

Totaal 6.361.261 5.563.986

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves E

- Continuïteitsreserve 65.000 65.000
- Algemene Reserve 4.459.173 3.996.127
- Bestemmingsreserve Aankopen 422.943 150.000

4.947.116 4.211.127
Bestemmingsfondsen F

- Warnsinck Fonds 28.072 28.072
- A.J. Eschauzier Fonds 0 0
- H.P.A. Eberwein Fonds 0 0
- Balfoort-Roggeveen Fonds 1.291.200 1.291.200

1.319.272 1.319.272

6.266.388 5.530.399

Kortlopende schulden G 94.873 33.587

Totaal 6.361.261 5.563.986



Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum blz. 17

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

in euro's

Baten : 

Baten leden & nalatenschappen I 95.000 80.477 105.000 259.974

Baten  aankopen J 0 0 0 90.000

Rentebaten en baten uit beleggingen K 35.000 855.127 35.000 -121.544

Baten bijdragen Jaarboek L 7.500 4.872 10.000 6.201

Overige baten (Het Compagnie Fonds) M 10.000 9.660 7.500 12.363

Som der baten 147.500 950.136 157.500 246.994

Lasten : 

Bestedingen P

Verwerving collectie P1 410.000 97.057 40.000 264.326

Verwerving Warnsinck collectie P2 0 0 0 0

Kennis collectie P3 22.500 22.700 30.000 30.244

432.500 119.757 70.000 294.569

Wervingskosten baten Q

Kosten leden & nalatenschappen Q1 30.000 34.212 30.000 29.618

Kosten van beleggingen Q2 30.000 32.554 30.000 29.624

Overige kosten + onvoorzien Q3 7.000 8.840 7.500 7.802

67.000 75.607 67.500 67.044

Beheer en administratie

Kosten beheer & financiële administratie R 18.000 18.783 20.000 20.382

Som der lasten 517.500 214.147 157.500 381.995

Som van baten en lasten -370.000 735.989 0 -135.001

Resultaatbestemming 

Toevoeging/onttrekking aan : 

Continuïteitsreserve 0 0

Algemene reserve 463.046 -111.460

Bestemmingsreserve aankopen 272.943 -225

Warnsinck Fonds 0 0

A.J. Eschauzier Fonds 0 -4.540

H.P.A. Eberwein Fonds 0 -18.776

Balfoort-Roggeveen Fonds 0 0

TOTAAL 735.989 -135.001

Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019

De Vereeniging

De Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum is opgericht in 1916 en zetelt in
Amsterdam. Belangrijke doelstellingen zijn het bijeen brengen en uitbreiden van de collectie en de
verbreiding van maritieme historische kennis in het algemeen en in het bijzonder gerelateerd aan 
de collectie. De Vereeniging financiert aankopen uit de opbrengst van het vermogen en ontvangen
legaten en schenkingen, zonder overheidssubsidie. Waar nodig en mogelijk wordt een beroep gedaan
op externe fondsen. 
Daarnaast ziet de Vereeniging als eigenaar toe op de instandhouding van de collectie door de Stichting
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. Met haar vele leden en begunstigers vormt de Vereeniging
ook de "particuliere basis" van het Scheepvaartmuseum. 

Algemeen

De opstelling van de jaarrekening volgt de Richtlijn RJK C-1 : "Kleine organisaties zonder winststreven",
zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Daarbij wordt grotendeels de indeling van de
richtlijn RJ 650 "Fondsenwervende organisaties" gebruikt : dat was de richtlijn die de afgelopen jaren 
gevolgd werd. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionle valuta van de Vereeniging.

Verslagleggingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagleggingsperiode van een jaar.  Het boekjaar
valt samen met het kalenderjaar

Begroting

In de begroting wordt geen rekening gehouden met koersresultaten op beleggingen. 

PM (Pro Memorie)

Posten waarbij niet, of niet met voldoende betrouwbaarheid, is vast te stellen wat de omvang zou
kunnen zijn worden vermeld als "PM"
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het Bestuur/Raad van Commissarissen 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 de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen 
heeft. 

Materiële vaste activa 

Verzameling en inventaris museum ‘s Lands Zeemagazijn

Alle delen van de verzameling en de inventaris van de Vereeniging zijn aan de Staat der Nederlanden
in bruikleen afgestaan. De Staat heeft op zich genomen als een goed huisvader voor de bewaring, het 
behoud en het tentoonstellen van de verzameling te zorgen; de kosten van bewaring, behoud en beheer
komen voor rekening van de Staat. Een en ander is vastgelegd in een overeenkomst van bruikleen
tussen de Staat der Nederlanden en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum
d.d. 7 januari 1975 en is bij de verzelfstandiging van het museum in 1994 vernieuwd.
De verzameling wordt als "PM" op de balans vermeld.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
inbaarheid van de vorderingen.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Effecten

waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. 
Beursgenoteerde obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs.Andere dan beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs of lagere actuele (reële) waarde. In dat laatste geval wordt de reële waarde benaderd met 
behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en –technieken. Waardevermeerderingen van op 
actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. 
Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddellijk in de 
winst- en verliesrekening verwerkt. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van 
de effecten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Ingevolge een Bestuursbeslissing van 12 september 2006 wordt niet het gehele resultaat uit beleggingen
als besteedbaar aangemerkt. Een deel daarvan wordt herbelegd teneinde de koopkracht van het vermo-
gen op langere termijn (10 jaar en meer) in stand te houden. Uitgaande van de bestaande beleggings-
opbouw en op advies van de bank heeft het Bestuur besloten uit het totale beleggingsrendement 
jaarlijks € 60.000 als besteedbaar aan te merken, dit met ingang van het boekjaar 2006. Voor het jaar
2019 is het bedrag middels een bestuursbesluit voor de begroting gesteld op € 370.000, in eerste  
instantie toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Aankopen. Afhankelijk van het uiteindelijke 
beleggingsresultaat kan dit bedrag ex-post worden aangepast. 

Schulden

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. In een zakelijke 
transactie zal de reële waarde op het moment van de transactie gelijk zijn aan de kostprijs. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden dienen in de 
waardering bij eerste verwerking te worden opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of 
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 
De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst 
waaruit de schuld is ontstaan.

Reserves

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit en lopende verplichtingen van de Vereeniging 
te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. 

Overige reserves

De bestedingsmogelijkheden van de overige reserves, te weten de Algemene Reserve en de
Bestemmingsreserve Aankopen, zijn door het Bestuur bepaald. 

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele 
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Bestemmingsfondsen

De fondsen op naam betreffen middelen die verkregen zijn met een door de schenkers aangegeven 
bestemming. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Kostentoerekening

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten of kosten beheer en administratie
op basis van de volgende maatstaven:
-  direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend
-  niet direct toerekenbare kosten worden verantwoord onder kosten beheer en administratie

Donaties en Giften

Donaties en giften werden tot en met 2018 verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. 
Vanaf 2019 worden de contributies voor het volgende jaar verantwoord als vooruitontvangen 
opbrengsten (stelselwijziging). Als gevolg van deze wijziging vallen de opbrengsten in 2019 €1.543 
lager uit dan wanneer de oude methode was gehanteerd. De opbrengsten verantwoord in 2018 die
betrekking hadden op het volgend jaar (2019) bedragen €354.

Legaten en nalatenschappen

Legaten en nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van uitkeringen worden in het boekjaar
waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit legaten en nalatenschappen, voorzover deze
niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. 
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Toelichting op de balans

A.   MATERIËLE VASTE ACTIVA

Dit betreft de verzameling van de Vereeniging welke "PM" opgenomen is op de balans.
Verwervingen in het boekjaar worden "PM" toegevoegd aan de inventarislijst van de Vereeniging. 

B.   VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

2019 2018

Obligatierente ( opgelopen ) 2.883 2.266
Nog te ontvangen nalatenschappen 0 10.000
Te vorderen BTW 4.027 5.611
Overige vorderingen  9.700 9.615
Totaal 16.610 27.492

C.   EFFECTEN

 2019 in % 2018 in %
 

Vastrentende waarden (obligaties & geldmarktfondsen) 3.036.972 51% 1.996.407 39%
Zakelijke waarden (aandelen) 2.862.504 48% 2.792.493 54%
Geldmarktfondsen 0 0% 0 0%
Liquiditeiten (beleggingsrekeningen) 87.072 1% 374.994 7%
Totaal 5.986.549 100% 5.163.894 100%

De norm van het beleggingsbeleid ten aanzien van de opbouw van de portefeuille is 50% aandelen en
50% vastrentende waarden, zoals vastgesteld door het Bestuur bij een met de bank overeengekomen 
gebalanceerd risiscoprofiel. Deze percentages kunnen varieëren met een bandbreedte van plus en minus 
10%. Voor de beoordeling van de verdeling van de effecten tussen obligaties en aandelen in de 
effectenportefeuille worden beleidsmatig de saldi op de beleggingsrekeningen en de liquide middelen 
mede in beschouwing genomen. 

Het beheer van de portefeuille is ondergebracht bij InsingerGilissen Bankiers. Het beheer van de 
portefeuille vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Bestuur, in samenspraak met en onder 
controle van de Beleggingscommissie die bestaat uit een Commissaris, twee Bestuursleden waaronder
de Penningmeester, plus 2 leden van de Vereeniging. 
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Effecten Beleggings Totaal
portefeuille rekening

Stand per 1 januari 2019 4.788.900 374.994 5.163.894
Mutatie Aankopen/ Verkopen 286.344     286.344-     0
Opbrengsten 0 30.278       30.278
Kosten 0 31.855-       -31.855
Koersresultaat 824.232     0 824.232

Stand per 31 december 2019 5.899.476 87.072 5.986.549

Het rendement op de beleggingsportefeuille over 2019 bedraagt voor aftrek van de kosten 
vermogenbeheer 16,6% (over 2018 : -2,29%). Na aftrek van de bankkosten bedraagt het 16%
(over 2018 : -2,85%). Het bestaat uit de volgende componenten :

Rente Dividend Obligatie Koers Totaal
Rente Resultaat

Effectenportefeuille 0 25.474 5.421 824.232 855.127
Beleggingsrekening 0 0 0 0 0
Totaal voor aftrek kosten 0 25.474       5.421 824.232 855.127
Kosten vermogensbeheer -32.554

Totaal na aftrek kosten 822.573

D.   LIQUIDE MIDDELEN

2019 2018

ING Bank N.V. 358.103 372.600

Totaal 358.103 372.600

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. 

E.   RESERVES

2019 2018

Continuïteitsreserve 65.000       65.000       
Overige reserves 4.882.116  4.146.127  

Totaal 4.947.116  4.211.127  
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Continuïteitsreserve

2019 2018
Stand per 1 januari 65.000 65.000
Resultaatbestemming 0 0

Stand per 31 december 65.000 65.000

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit en lopende verplichtingen van de Vereeniging te
waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. Het Bestuur acht de huidige 
reservering toereikend. 

Overige reserves Algemene Bestemmings

Reserve Reserve Totaal

Aankopen

Stand per 1 januari 2019 3.996.127 150.000 4.146.127

- toevoegingen via resultaatbestemming 463.046 370.000 833.046
- bestedingen via resultaatbestemming 0 -97.057 -97.057
- mutaties binnen Bestemmings reserves 0 0 0

Stand per 31 december 2019 4.459.173 422.943 4.882.116

Op bovenstaande overige reserves berust geen verplichting. De aanwending en omvang van deze 
reserves is onderhevig aan een bestuursbeslissing.

-  De algemene reserve is het vermogen dat dient tot het genereren van inkomsten uit beleggingen voor
   aankopen ten behoeve van collectievorming, alsmede het verbreiden van kennis over de collectie en 
   maritieme kennis in het algemeen. Het Bestuur bepaalt jaarlijks het bedrag toe te delen aan de 
   bestemmingsreserve aankopen. 

-  De bestemmingsreserve aankopen heeft als doel het mogelijk maken van verwervingen voor de 
   collectie en is het resultaat van een jaarlijkse allocatie, vermeerderd met specifieke bijdragen van derden, 
   minus bestedingen aankopen. 
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F.   BESTEMMINGSFONDSEN

Warnsinck Fonds
Het Warnsinck Fonds ontstond na het overlijden van prof. J.C.M. Warnsinck ktz b.d. in 1943. Het fonds 
begon met een startbedrag van ƒ 6.000 , zijnde het surplus van middelen, door derden bijeengebracht,
voor de aankoop van de zogenaamde Bibliotheek Warnsinck. Het fonds wordt besteed aan de aankoop 
van maritieme boeken. Er worden geen specifieke beleggingsopbrengsten aan het fonds toegerekend. 

2019 2018
Stand per 1 januari 28.072 28.072
- toevoeging via resultaatbestemming 0 0  *
- besteding via resultaatbestemming 0 0  *
Stand per 31 december 28.072 28.072
 * vanaf 2016 wordt geen (fictief) belegginsresultaat meer toegerekend en alleen de echte bestedingen geboekt. 

A.J. Eschauzier Fonds
Het A.J. Eschauzier Fonds is afkomstig uit een legaat van de heer A.J. Eschauzier, overleden in 2008. 
De hoofdsom van het legaat bedraagt € 45.400. De heer Eschauzier was ex-bestuurslid en erelid van 
de Vereeniging. Met ingang van 2009 wordt jaarlijks 1/10 deel van de oorspronkelijke hoofdsom 
beschikbaar gesteld voor de doelstellingen van de Vereeniging. De vruchten van het kapitaal komen 
direct ten goede aan de expoitatie.

2019 2018
Stand per 1 januari 0 4.540
- besteding via resultaatbestemming 0 -4.540
Stand per 31 december 0 0

H.P.A. Eberwein Fonds
Het H.P.A. Eberwein Fonds betreft een nalatenschap van de heer Eberwein, overleden in 1975. Het 
betreft de tweede vererving van zijn nalatenschap, beschikbaar gekomen door het overlijden van zijn 
echtgenote in 2008. De hoofdsom van de nalatenschap bedraagt € 187.787. Met ingang van 2009 wordt
jaarlijks 1/10 deel van de oorspronkelijke hoofdsom beschikbaar gesteld aan de doelstellingen
van de Vereeniging. De vruchten van het kapitaal komen direct ten goede aan de exploitatie. 

2019 2018
Stand per 1 januari 0 18.776
- besteding via resultaatbestemming 0 -18.776
Stand per 31 december 0 0
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Balfoort-Roggeveen Fonds
Het Balfoort-Roggeveen Fonds betreft de helft van de nalatenschap van de heer Robert Willem Balfoort,
overleden in 2015. Het tot balansdatum uitgekeerde bedrag van de nalatenschap bedraagt € 1.432.248.
De andere helft van de nalatenschap is in vruchtgebruik onder bewindvoering van de executeur-
bewindvoerder. Gezien de mogelijk lange periode dat dit vruchtgebruik kan duren wordt aan dat deel 
van de erfenis op dit moment geen waarde toegekend.
Dit fonds zal ten doel hebben (het bijdragen in) de financiering van de koop van schilderijen en
kunstvoorwerpen met als onderwerp de Nederlandse scheepvaart uit de periode van de overgang van 
de zeilvaart naar de stoomvaart, en van havengezichten uit die periode. 

2019 2018
Stand per 1 januari 1.291.200 1.291.200
- toevoeging via resultaatbestemming 0 0
- besteding via resultaatbestemming 0 0
Stand per 31 december 1.291.200 1.291.200

G.   KORTLOPENDE SCHULDEN

2019 2018
Crediteuren 72.228 11.553
Overlopende passiva 22.646 22.034

94.873 33.587

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar 
verantwoord. Verplichtingen van meer dan 1 jaar zijn verwerkt onder de langlopende schulden. 

De overlopende passiva bestaat uit een bijdrage aan de Stichting Fellowships ad € 6,317 en diverse 
nog te betalen kosten voor 2019 waaronder de accountantskosten en het laatste kwartaal fee van 
het vermogensbeheer.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Leerstoel Leiden

Op 21 januari 2003 is de Stichting Maritieme Leerstoel opgericht door:

 -Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum
 - Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst
 - Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds

In 2009 is er met de Stichting Maritieme Leerstoel een herziene afspraak gemaakt betreffende de 
ondersteuning van de Stichting door de Vereeniging. In september 2010 is een nieuwe periode van 10 
jaar gestart waarin de Vereeniging in principe de Stichting jaarlijks financieel zal ondersteunen. 
Jaarlijks wordt, via de Stichting Maritieme Leerstoel, de continuïteit van de leerstoel met de Universiteit 
besproken en wordt er door de Vereeniging een bedrag beschikbaar gesteld. 

Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam. 

Op 21 mei 2014 is er tussen de Vereeniging en de Stichting een overeenkomst gesloten waarin de 
Vereeniging de Stichting toezegt uit vrijgevigheid voorwaardelijk de activiteiten en doelstellingen van de 
Stichting te steunen. De steun bestaat gedurende de jaren 2015 tot en met 2019  uit een financiële bijdrage 
van minimaal € 5.000 en maximaal € 32.500 per kalenderjaar. De Vereeniging draagt alleen bij indien de 
Stichting er, na redelijkerwijs van haar te verwachten inspanningen, er niet in geslaagd is haar begroting 
voor het betreffende kalenderjaar te  financieren met bijdragen en schenkingen van andere fondsen 
en bronnen. 

Voorts heeft de Vereeniging een “Fellowship kring” opgericht binnen de leden van de Vereeniging. 
De bijdragen uit deze kring zullen specifiek bestemd zijn voor Fellowships van de Stichting.

Nalatenschap de heer R.W. Balfoort

In 2015 en 2016 heeft de Vereeniging een aanzienlijk bedrag ontvangen uit de nalatenschap van wijlen 
de heer R.W. Balfoort. De Vereeniging is enig erfgenaam waarbij sprake is van levenslang vruchtgebruik 
bij een derde van de helft van de erfenis. Ten zijner tijd zal het dan bestaande deel van de nalatenschap, 
dat nu in vruchtgebruik is, ook toevallen aan de Vereeniging.

Toegezegde bijdrage aankoop wandtapijten

In 2020 zijn 2 wandtapijten van van de Velde aangekocht door de Vereeniging waarvoor de Vereeniging
een netto bijdrage van ca. €370.000 zal doen. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten
I.   Baten

Baten leden & nalatenschappen
 Werkelijk Begroting Werkelijk

2019 2019 2018
Contributies & Bijdragen 78.686 105.000 89.744
Giften 465 0 350

Subtotaal 79.151 105.000 90.094
Nalatenschappen 1.326 0 169.880

Totaal 80.477 105.000 259.974

J.   Baten aankopen
Werkelijk Begroting Werkelijk 

2019 2019 2018
Bijdrage 0 0 90.000

Totaal 0 0 90.000

De ontvangst in 2018 betreft de bijdragen voortkomend uit de schenkingen gedaan in 2014 van een 
schilderij en 2 modellen. Die schenkingen werden gedaan middels een periodieke uitkering in 5 jaarlijkse 
termijnen waarbij in het laatste jaar (dat is 2018) zowel de aankoop als de uitkering in de staat van Baten 
en Lasten opgenomen is. 

K.   Rentebaten en baten uit beleggingen

 Werkelijk Begroting Werkelijk 
2019 2019 2018

Obligatierente 5.421 15.000 1.350
Dividend 25.474 19.000 12.626
Rente op liquide middelen 0 1.000 133
Kosten Bank ( advies, provisies en transactiekosten ) -32.554 0 -29.624

Subtotaal -1.660 35.000 -15.514
Gerealiseerd koersresultaat effecten Vereeniging 118.200 pm 28.216
Ongerealiseerd koersresultaat effecten Vereeniging 706.032 pm -163.870

Totaal 822.572 35.000 -151.168
Exlusief kosten Bank 855.127 35.000 -121.544

De toename van baten uit beleggingen t.o.v. vorig jaar is vooral een gevolg van een hoger ongerealiseerd 
koersresultaat dan in 2018. Ook de overige componenten (obligatierente, dividend en gerealiseerd 
koersresultaat) zijn hoger dan vorig jaar. De rente op liquide middelen is nagenoeg een 0 percentage.
De bankkosten van de door InsingerGilissen Bankiers berekende fee voor het vermogensbeheer zijn licht
gestegen. In de begroting was zoals gebruikelijk voor het koersresultaat een "PM" post opgenomen.
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L.   Baten bijdragen jaarboek
Werkelijk Begroting Werkelijk 

2019 2019 2018
Bijdrage leden 4.872 7.500 6.201
Bijdrage fondsen 0 2.500 0

Totaal 4.872 10.000 6.201

Gedurende 2018 is er voor € 1.509 aan bijdragen ontvangen met betrekking tot eerdere uitgegeven
jaarboeken. Aangezien dit in 2019 niet het geval was daalde de totale bijdragen aan het jaarboek.
Er werden in 2019 geen bijdrage van fondsen ontvangen (begroot voor € 2.500).

De lasten van het jaarboek worden verantwoord bij de bestedingen voor het doel "Kennis Collectie" 
(zie onder P3). De netto lasten kwamen uit op € 10.873, iets hoger dan in 2018 (€ 9.410) als gevolg van 
de lagere baten.

M.  Overige baten
Werkelijk Begroting Werkelijk 

2019 2019 2018
Bijdrage Stichting Het Compagnie Fonds 8.900 7.500 5.900
Diverse baten 760 0 6.463

9.660 7.500 12.363

De bijdrage van de Stichting HCF steeg gezien een aantal nieuwe contracten dat is afgesloten met
participanten van HCF1.0. De Vereeniging was in het verleden nauw betrokken bij de opzet van de
Stichting HCF en deelt derhalve mee met 10% van de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers. 

De diverse baten in 2019 betreft bijdrage aan ledenbijeenkomsten, waar dit in 2018 gerelateerd was aan 
de teruggevorderde BTW over de jaren 2013 tot en met 2017.
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P.   Bestedingen 

 Werkelijk Begroting Werkelijk 
2019 2019 2018

P1.   Verwerving collectie
- aankopen algemeen 38.332 40.000 76.916
- aankopen modellen 0 0 25.000
- aankopen schilderijen 18.000 0 145.510
- aankopen/restauraties Balfoort Roggeveen fonds 0 0 0

- kosten verwerving 40.725 0 16.900
- aankopen bibliotheek 0 0 0

97.057 40.000 264.326

In 2019 werd een lager bedrag besteed aan aankopen dan in 2018. Deels is dat een gevolg van
de bijdrage die in 2018 werd geboekt werd n.a.v. een 2-tal schenkingen in 2014 waarbij de
collectiestukken in 5 jaar in eigendom van de Vereeniging overgingen d.m.v. een periodieke uitkering. 
Door het Scheepvaartmuseum werd de aankoop van diverse stukken betaald uit de BankGiro Loterij
middelen. Deze aankopen werden vervolgens om niet geschonken aan de Vereeniging volgens bestaand
protocol. Enkele voorbeelden zijn de aankoop van het vierluik ‘The battel & water angle’ van Ade 
Darmawan, een acquarel vervaardigd door Johan Hendrik van Mastenbroek (1875-1945), een 
omvangrijke selectie havenspeelgoed vervaardigd door Bruynzeel in de oorlogsjaren 1944-1945 en een 
collectie van 126 glasnegatieven. De Vereeniging heeft ook een aantal aankopen uit eigen middelen gedaan 
gedurende 2019, waaronder een Walvisblokaal a € 30.000.
De kosten van verwerving waren in 2019 voornamelijk gerelateerd aan de restauratie van het in 2018 
aangekochte schilderij "Portret van adminiraal Cornelis Tromp", welke vanaf mei tentoongesteld wordt 
in de tentoonstelling Republiek aan Zee van Het Scheepvaartmuseum.

 Werkelijk Begroting Werkelijk 
2019 2019 2018

P3.   Kennis collectie
- Stichting Maritieme Leerstoel 639 6.500 7.500
- Stichting Fellowships 6.317 3.500 7.132
- Diverse uitgaven 0 0 0
- Uitgave Jaarboek 15.745 20.000 15.611

22.700 30.000 30.244

De Stichting Fellowships deed in 2019 geen beroep op de Vereeniging voor een vaste bijdrage. Het 
bedrag van € 6.317 betreft de uitkering van de bijdrage van de leden aan de Fellowshipkring. 
De uitgaven voor het jaarboek bleven nagenoeg gelijk met 2018.

Totaal bestedingen 119.757 70.000 294.569
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Q.   Werving baten

Q1.   Kosten leden & nalatenschappen
Werkelijk Begroting Werkelijk 

2019 2019 2018
- Ledenadministratie, werving en activiteiten 20.860 18.000 20.951
- Kosten nieuwsbrief "Zeemagazijn" 12.516 10.000 8.282
- Overige kosten 836 2.000 384

34.212 30.000 29.618

De kosten van de ledenadministratie t.o.v. 2018 zijn nagenoeg gelijk gebleven. De kosten van de financiële
administratie voor de Vereeniging van ruim € 12.000 worden verantwoord bij "Kosten beheer en  
financiële administratie". 
De kosten van het Zeemagazijn zijn gestegen t.o.v. begroting en 2018 als gevolg van de nieuwe afspraken 
met Het Scheepvaartmuseum, welke een vernieuwde en dikkere uitgave van het Zeemagazijn inclusief 
verzending omvatten. Porti kosten (opgenomen in overige kosten) zijn hierdoor gedaald.

Q2.   Kosten van beleggingen Werkelijk Begroting Werkelijk 
2019 2019 2018

Fee vermogensbeheer InsingerGilissen Bank 32.554 30.000 29.624

Totaal 32.554 30.000 29.624

De fee voor het vermogensbeheer is hoger dan begroot en 2018 als gevolg van de gestegen waarde
van de porteuille

Q3.   Overige kosten Werkelijk Begroting Werkelijk 
2019 2019 2018

Activiteiten leden 4.073 3.750 4.669
Onvoorzien 4.767 3.750 3.133

Totaal 8.840 7.500 7.802

De kosten van de activiteiten voor leden betreffen voornamelijk de portikosten t.b.v. verzending
jaarstukken en de organisatie van de ALV. De bijdrage van leden aan de ALV wordt verantwoord in 
overige baten. Gedurende 2018 waren de portikosten hoger vanwege verzending van het Zeemagazijn.

R.   Kosten beheer en financiële administratie Werkelijk Begroting Werkelijk 
2019 2019 2018

Accountantskosten 6.038 6.000 4.374
Kosten financiële administratie 12.516 12.000 12.570
Diverse kosten 229 2.000 3.438

18.783 20.000 20.382

De Vereeniging heeft, net als in 2018, geen werknemers in dienst.
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Bezoldiging Bestuur

Het bestuur verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd. 

Bezoldiging Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd. 

Getekend,

R.P.M. van Slobbe, voorzitter

M.R. de Brauw, penningmeester
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Overige gegevens

Resultaatbestemming 
Het resultaat wordt als volgt verdeeld: 

2019 2018
Toevoeging/onttrekking aan : 
Continuïteitsreserve 0 0
Algemene Reserve 463.046 -111.460
Bestemmingsreserve Aankopen 272.943 -225
Warnsinck Fonds 0 0
A.J. Eschauzier Fonds 0 -4.540
H.P.A. Eberwein Fonds 0 -18.776
Balfoort-Roggeveen Fonds 0 0

Totaal resultaat 735.989 -135.001
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Bijlagen :

1a : Raad van Commissarissen, Bestuur en Commissies 2019

1b : Rooster van aan- en aftreden bestuursleden en commissarissen

1c : Nevenfuncties leden van het bestuur

2   : Ledenbestand en Directe baten en lasten van de leden

3   : Mutatie Reserves en Fondsen
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Bijlage 1a : Raad van Commissarissen, Bestuur en Commissies 2019              
 
 
Ereleden         
Jhr. mr. J.P.E. Teding van Berkhout  
A.N. van der Wiel  †    
 
Leden van verdienste 
H. Hazelhoff Roelfzema 
A.G.C. Kok, kolonel der mariniers b.d. † 
Mevrouw E.Y. Henny-de Jong 
 
Raad van Commissarissen         
Mevrouw drs. Ch. van Rappard-Boon  
W. Nagtegaal, vice-admiraal b.d. 
mr. R.W. Polak  
Drs. P.J. Schoon         
 
Bestuur         
R.P.M. van Slobbe      voorzitter 
Mevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen     secretaris 
drs. M.R. de Brauw      penningmeester  
drs. H. de Bles      lid collectie 
mr. drs. D.F. Lunsingh Scheurleer   lid 
Mevrouw mr. S.C.T. de Roy van Zuidewijn-Rive  lid ledenwerving 
    
 
 
Financiële Commissie    Beleggings Commissie   
W. Nagtegaal, vice-admiraal b.d.   G. Vehmeijer 
mr. R.W. Polak      P.R. Koster    

mr. R.W. Polak 
drs M.R. de Brauw  

                                                  ir.drs. W.J.N. Hoek  
      mr. drs. D.F. Lunsingh Scheurleer  
Audit Commissie Collectiebeheer     
R. Kok  
Mw. M. van de Ven 
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Bijlage 1b : Rooster van aan- en aftreden bestuursleden en commissarissen                      
 
 
Bestuursleden 
 
Statutair :  - benoeming voor 4 jaar; herbenoembaar voor maximaal één termijn 

     - 5 tot 7 bestuursleden 

       aangetreden herbenoemd/ einde termijn 
         herbenoembaar  
  
      
R.P.M. van Slobbe      2014  2018  2022 

mr. drs. D.F. Lunsingh Scheurleer   2012  2016  2020 

Mevrouw mr. S.C.T. de Roy van Zuidewijn-Rive  2014  2018  2022 

Mevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen     2014  2018  2022 

drs.M.R. de Brauw      2017  2021  2025 

drs. H. de Bles      2019  2023  2027 

 
 
Commissarissen 
 
Statutair : - benoeming voor 4 jaar; herbenoembaar voor maximaal één termijn 

- minstens 3 commissarissen  

- maximaal 5 commissarissen 

- voorzitter is geen lid 

 

W. Nagtegaal, vice-admiraal b.d.    2014  2018  2022 

mr. R.W. Polak       2016  2020  2024 

P.J. Schoon      2017  2021  2025 

Dr. J. Leistra      2019  2023  2027 
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Bijlage 1c : Nevenfuncties leden van het bestuur                       
 
 
UR.P.M. van Slobbe, voorzitterU  
Voorzitter Raad van Toezicht     Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)  
Vice-voorzitter Raad van Toezicht    Stichting STC Group Rotterdam 
Partner        Oxalis Coörperatie u.a. 
Lid Bestuur      Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd 
Lid Raad van Commissarissen    Nile Dutch  
Lid Raad van Advies      Tagpoint Training B.V. 
Voorzitter  Bestuur Stichting Ondersteuningsfonds NISS (Nationaal Instituut voor 

Scheepvaart en Scheepsbouw) 
 
 
Udrs. M.R. de Brauw 
CFO           Havenbedrijf Amsterdam NV 
Penningmeester         Stichting Waarborgfonds Sport 
Penningmeester        Amports    
Voorzitter Bestuur Gezamenlijke Brandweer Amsterdam 
Penningmeester Topsport Amsterdam 
 
Umr. drs. D.F. Lunsingh Scheurleer 
Partner                                            NautaDutilh N.V. 
 
 
UMevrouw mr. S.C.T. de Roy van Zuidewijn-Rive                          
Wethouder          Gemeente Bloemendaal 
Lid Bestuurscommissie    Publieke Gezondheid Maatschappelijke Zorg, Veiligheidsregio 
                                                     Kennemerland (VRK) 
Lid Bestuur     Paswerk 
Lid Bestuur     Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
                                               West Kennemerland 
Secretaris       Mediation Haven-Stad  
Lid Ledenraad     Rabobank Amsterdam 
Voorzitter Adviescommissie           Sociale Begeleiding (klachtencommissie) ATAL MEDIAL  
Directeur     Stichting Matthäus Amsterdam 
Lid Tuchtcommissie    AH&BC (Amsterdamse hockeyclub) 
 
 
UMevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen 
Partner       Van Doorne N.V. 
Lid Raad van Advies     Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen 
Bestuurslid       Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 
 
 
Udrs. H. de Bles 
Directeur  Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik sinds 2017 
Lid registratiecommissie  Nederlands Museumregister sinds 2017 
Bestuurslid  Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam sinds 2019 
Bestuurslid  Stichting Leerstoel Zeegeschiedenis sinds 2019 
Bestuurslid  8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet sinds 2004 
Bestuurslid  Reünistendispuut Leids Historisch Dispuut P.C. Hooft sinds 2012 
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Bijlage 2  :  Ledenbestand & Directe baten en lasten van de leden

Mutaties ledenbestand

aantal aantal
2019 2018

Leden per 1 januari 1037 1170

Nieuwe leden 58 48
Beëindigde lidmaatschappen -141 -181
Mutatie ledenbestand -83 -133

Leden per 31 december 954 1037

Samenstelling ledenbestand

aantal aantal
2019 2018

Leden - normaal lidmaatschap 697 723
Leden - begunstiger                17 19
Leden - begunstiger Fellowshipkring 27 26
Leden - bijzonder begunstiger  3 2
Leden - bijzonder begunstiger  Zeilkring 24 24
Leden - bijzonder begunstiger Collectiekring 8 7
Leden voor het leven 16 19
Het Compagnie Fonds leden 123 152
Leden van verdienste    2 2
Ere leden 1 1
Cadeaulidmaatschap (aangeboden door de Vereeniging) 2 0
Erkentelijkheidslidmaatschap (aangeboden door de Vereeniging) 34 62
Totaal leden 954 1037

Directe Baten en Lasten van de ledenactiviteiten

 2019 2018

Baten eigen fondsenwerving (excl. nalatenschappen)
-  Leden 47.445 51.040
-  Begunstigers 4.358 4.953
-  Begunstigers Fellowshipkring 6.317 7.132
-  Bijzonder Begunstigers  (Zeil- & Collectiekring) 20.567 26.618
-  Giften/Donaties 465 350
Diverse baten 0 6.463
Bijdrage ledenactiviteiten 760 0

Totaal baten 79.911 96.557

Kosten eigen fondsenwerving 34.212 29.618
Kosten ledenactiviteiten 4.073 4.669
Kosten onvoorzien 0 0

Totaal lasten 38.286 34.287
Resultaat leden 41.625 62.270
Resultaat in % van de baten 52% 64%
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Bijlage 3  :  Mutatie Reserves en Fondsen

Continuïteitsreserve
 2019 2018
Saldo per 1 januari 65.000 65.000
Toevoeging 0 0
Onttrekking 0 0
Saldo per 31 december 65.000 65.000

Algemene Reserve
 2019 2018
Saldo per 1 januari 3.996.127 4.107.587
Toevoeging uit exploitatie resultaat 463.046 -111.460
Onttrekking : naar exploitatie 0 0
Saldo per 31 december 4.459.173 3.996.127

Bestemmingsreserve Aankopen
 2019 2018
Saldo per 1 januari 150.000 150.225
Toevoeging uit Fondsen en bijdragen 0 90.000
Toevoeging : onttrekking uit resultaat 370.000 168.994
Onttrekking exploitatie resultaat -97.057 -259.219
Saldo per 31 december 422.943 150.000
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Warnsinck Fonds
 2019 2018
Saldo per 1 januari 28.072 28.072
Aanschaf boeken 0 0
Saldo per 31 december 28.072 28.072

A.J. Eschauzier Fonds
 2019 2018
Saldo per 1 januari 0 4.540
Toevoeging 0 0
Onttrekking 0 -4.540
Saldo per 31 december 0 0

H.P.A. Eberwein Fonds
 2019 2018
Saldo per 1 januari 0 18.776
Toevoeging 0 0
Onttrekking 0 -18.776
Saldo per 31 december 0 0

Balfoort-Roggeveen Fonds
 2019 2018
Saldo per 1 januari 1.291.200 1.291.200
Toevoeging 0 0
Onttrekking 0 0
Saldo per 31 december 1.291.200 1.291.200


