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Bestuursverslag  

 
Stichting Het Compagnie Fonds is hét particuliere steunfonds van Het Scheepvaartmuseum. In 
het fonds zitten mensen met passie voor de Nederlandse geschiedenis, de maritieme collectie, 
het water en de watersport. Het fonds is opgericht in 2008 om de grootscheepse renovatie van 
Het Scheepvaartmuseum mede mogelijk te maken. Vandaag de dag heeft de Stichting ten doel 
om fondsen in te zamelen voor unieke projecten, tentoonstellingen en collectie aankopen ten 
behoeve van het realiseren van de doelstelling van Het Scheepvaartmuseum; het bij een zo 
breed mogelijk publiek de belangstelling voor en het inzicht in alle aspecten van de 
Nederlandse maritieme cultuur, geschiedenis en kunst, mede in internationaal verband, te 
bevorderen.  
  
Gebaseerd op de organisatievorm van de Vereenigde Oostindische Compagnie omschrijft Het 
Compagnie Fonds zich als een gezelschap waarin ondernemerschap, durf en visie van de 
participanten centraal staat. Vanaf 2019 bestaat het fonds uit vijf Kamers: De Ruyter Kamer, 
Maritieme Kamer, Londen Kamer, New York Kamer en de Amsterdam Kamer. De Kamers 
onderscheiden zich door hun geografische ligging of identiteit. Nieuw toetredende participanten 
worden in overleg met relatiemanager en Heer of Dame XVII in een passende Kamer geplaatst. 

Terugblik op 2020 
In 2020 werd de wereld opgeschrikt door de Covid-19 pandemie die verregaande gevolgen heeft voor 
Het Scheepvaartmuseum, bezoekers en de medewerkers. Het museum heeft in 2020 zijn deuren drie 
keer moeten sluiten als gevolg van opgelegde maatregelen om de verspreiding van het virus in te 
dammen. 2020 beloofde een prachtig jaar te worden met evenementen als Sail 2020, de geplande 
overzichtstentoonstelling van Willem van de Velde, Vader & Zoon en de Heeren XVII Cup in Grouw. 
Dit ging allemaal niet door. De Van de Velde tentoonstelling is verplaatst naar het najaar van 2021 en 
de Heeren XVII Cup zal plaatsvinden van 16 t/m 18 september 2021. 
 
De pandemie heeft, naast gevolgen voor de tentoonstellingsplanning, schoolbezoek en 
programmering, ook grote financiële en organisatorische consequenties voor het museum. Mede 
dankzij steun vanuit het ministerie van OCW, een herstructurering van de organisatie, voldoende 
opgebouwd weerstandsvermogen en de steun van Het Compagnie Fonds staat Het 
Scheepvaartmuseum er gelukkig nog goed voor en is het in 2020 verder gegaan op de ingeslagen 
weg; een dynamische plek voor een brede doelgroep.  
 
Activiteiten 
Het afgelopen jaar konden er door de museumsluiting minder activiteiten georganiseerd worden voor 
de participanten van Het Compagnie Fonds. Eind februari is er voor de De Ruyter Kamer een diner 
georganiseerd met een lezing van Diederick Wildeman, conservator zeevaartkunde & 
bibliotheekcollecties, over de tentoonstelling Strijd om het IJs. Ook is er begin maart nog een 
bijeenkomst georganiseerd tijdens de TEFAF in Maastricht waarbij conservators Diederick Wildeman 
en Tim Streefkerk een groep participanten een rondleiding heeft gegeven langs een aantal maritieme 
hoogtepunten van de beurs. Kort hierna moest de TEFAF, maar ook Het Scheepvaartmuseum, zijn 
deuren sluiten. Toen duidelijk werd dat de Heeren XVII Cup, gepland voor juni 2020, niet door kon 
gaan, is er een digitale zeilregatta georganiseerd. Met veel fanatieke deelnemers, ook uit Londen en 
New York. In juli, toen de deuren van het museum weer open gingen, is er een zomerborrel op het 
nieuwe Dek georganiseerd. 
 
Werving en behoud 
Na de zomer was het niet meer mogelijk bijeenkomsten te organiseren en reeds geplande afspraken 
moesten worden afgezegd. Dit vormde een grote uitdaging, o.a. bij de werving van nieuwe 
participanten. Daartegenover was er ook veel goodwill naar het museum en culturele instellingen in 
brede zin. Er zijn uiteindelijk in 2020 zeven nieuwe participanten toegetreden tot het fonds. De duur 
van een participatieperiode omvat vijf jaar en kan na iedere aflopende periode verlengd worden met 
nogmaals vijf jaar. Vijf participanten hebben in 2020 hun participatie verlengd voor een volgende 
periode van vijf jaar. Het bestuur blijft zich actief inzetten voor de werving van nieuwe participanten om 
de continuïteit van het fonds te waarborgen. 
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Financiën en bijdrages 
In 2020 is een totaalbedrag van € 212.514 aan het fonds toegevoegd door de bijdrages van 
participanten. Het Compagnie Fonds heeft € 153.700 bijgedragen aan verschillende projecten van Het 
Scheepvaartmuseum, waaronder een bedrag van € 90.000 voor de nieuwe masten van de replica 
VOC-schip Amsterdam en een bijdrage van € 50.000 aan de aankoop van de Solebay Tapestries. 
Een eervolle vermelding voor de heer Paul Mönking die de realisatie van een doven- en inductielus 
mogelijk heeft gemaakt in de Kamers van Het Scheepvaartmuseum. De overzichtstentoonstelling van 
Willem van de Velde, Vader & Zoon is verplaatst van oktober 2020 naar oktober 2021. De toegezegde 
steun van €150.000 voor deze tentoonstelling zal over het jaar 2021 geboekt worden. Het positieve 
resultaat over 2020 bedraagt in totaal € 35.562.  
 
In 2019 was het resultaat met - € 273.942 nog negatief vanwege de vele ambitieuze projecten in dat 
jaar waaronder vier nieuwe tentoonstellingen, de herinrichting van het entreegebied en de aanleg van 
Het Compagnie Dek. 
 
Gedurende 2020 zijn de lasten voor 92,5% ten goede gekomen aan de doelstelling (tegenover 92,6% 
in 2019). Er is 3,0% besteedt aan kosten voor de werving en 4,6% aan het beheer en administratie 
van het fonds. Het Compagnie Fonds is geen financieringsverplichting aangegaan. De solvabiliteit en 
liquiditeit bedroegen per 31 december 2020 respectievelijk 95,7% en 23,4%. Het fonds heeft op 31 
december 2020 een eigen vermogen van € 957.857. 
 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting Het Compagnie Fonds legt verantwoording af in de jaarrekening en het 
bestuursverslag. De stichting heeft een ANBI-status en onderschrijft de acht principes van de nieuwe 
Code Cultural Governance. De toepassing van de code is vanaf 2020 een vast agendapunt voor de 
bestuursvergaderingen.  
 
Het bestuur van Stichting Het Compagnie Fonds bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. 
De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Na deze termijn kan 
éénmalige verlenging plaats vinden voor een gelijke periode. De Vereeniging Nederlandsch Historisch 
Scheepvaartmuseum en de Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum hebben ieder het recht, om na 
overleg met het bestuur, één bestuurslid te benoemen.  
 
Het bestuur had in 2020 de volgende samenstelling: 
 

 

 
In 2020 kwamen drie bestuursleden in aanmerking voor herbenoeming. Voorzitter Manfred Schepers 
is herbenoemd voor een volgende bestuursperiode. Secretaris Rien Meppelink en lid Roos Damen 
hebben aangegeven te stoppen na hun eerste termijn. Per 2021 is de heer Dirk Stolp toegetreden als 
nieuwe secretaris (benoemd door Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum). 
 
De portefeuilleverdeling van het bestuur is als volgt:  
i. Voorzitter; strategie & governance  
ii. Vicevoorzitter; fondsenwerving & mecenaat  
iii. Penningmeester; financiën en risicobeheersing  
Alle overige bestuursleden zijn ook belast met de portefeuilles fondsenwerving & mecenaat.  
 
Stichting Het Compagnie Fonds kent een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. Wel mogen zij 
jaarlijks maximaal € 500,- aan reiskosten declareren. Hier is in 2020 geen gebruik van gemaakt. De 
stichting heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving wordt verzorgd door de afdeling 
development en de relatiemanager.  
 

  Benoeming Herbenoeming Aftreden 
Voorzitter: Manfred Schepers 2016 2020
Penningmeester: Robbert Sijbrandij 2015 2019
Secretaris: Rien Meppelink

(benoemd door VNHSM) 
2016 2020

Leden: Roos Damen 2016  2020 
 Lukas Kolff 2018   
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In 2020 is er door het bestuur van Het Compagnie Fonds drie keer vergaderd, waarvan tweemaal 
online en éénmaal fysiek in het museum. Alle vergaderingen waren in aanwezigheid van de algemeen 
directeur en de relatiemanager. De voorgenomen zelfevaluatie van het bestuur kon vanwege de 
coronapandemie niet plaatsvinden. Deze staat opnieuw op de agenda voor 2021. 
 
Risicobeheersing 
De administratie van Het Compagnie Fonds is ondergebracht bij de afdeling Financiën van 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. 
 
Vooruitzicht naar 2021 
Het Compagnie Fonds is voornemens om Het Scheepvaartmuseum in 2021 met een bedrag van  
€ 150.000 te steunen voor de realisatie van de uitgestelde tentoonstelling Willem van de Velde, Vader 
& Zoon. Ook zal het fonds vanaf 2021 vier jaar lang een jaarlijkse bijdrage leveren van € 25.000 om te 
besteden aan het gereed maken van enkele locaties in het museum om meer objecten uit de collectie 
frequenter tentoon te stellen. Ook is het bestuur voornemens om een kleine bijdrage van  
€ 5.000 te doen aan een nieuw educatie programma LessonUp. Met dit programma wordt op een 
nieuwe en creatieve manier een aanbod gecreëerd waarmee scholen invulling kunnen geven aan 
erfgoed, cultuur en kunstonderwijs. Het museum biedt via dit online platform lessen aan en daarnaast 
worden ‘online live-rondleidingen’ verzorgd. Voor zowel de online rondleidingen als LessonUp geldt 
dat de eigen collectie en het maritieme verhaal centraal staan. Beide initiatieven zijn bestemd voor het 
primair en voortgezet onderwijs en hebben een landelijk bereik. 
 
Het bestuur van Het Compagnie Fonds dankt iedereen van harte die het museum, in deze roerige en 
onzekere tijden met gesloten deuren en een wereldwijde pandemie, is blijven steunen.  
 
Bestuur Het Compagnie Fonds (Juni 2021) 
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Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

EUR EUR EUR EUR
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2019

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 64.596          34.542        
Liquide middelen 935.952        916.155      

1.000.548   950.697      

1.000.548   950.697      

EUR EUR EUR EUR
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2019

PASSIVA

Reserve en fondsen

Algemene reserve 25.000          25.000        
Bestemmingsreserve HSM 932.857        897.295      

957.857       922.295      

Kortlopende schulden 42.691        28.402        

1.000.548   950.697      
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Staat van baten en lasten over 2020

Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot
2020 2020 2019 2021
EUR EUR EUR EUR

Baten:

Baten van particulieren
Bijdragen Heeren en Dames XVII 204.618      130.000        198.567      213.000         
Overige bijdragen en giften activiteiten 7.896          10.000          23.665        10.000           
Som van geworven baten 212.514      140.000        222.232      223.000         

Lasten:

Besteed aan doelstellingen
Toekenning VNHSM 9.900          4.500            9.200          9.000             
Toekenning  HSM 153.700      150.000        450.000      180.000         
Kosten activiteiten 681             10.000          23.665        10.000           

164.281      164.500        482.865      199.000         
Wervingskosten:
Provisies 1.029          500               399             500                
Kosten fondsenwerving 3.521          5.000            4.990          3.500             
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren -              -               -              -                

4.550          5.500            5.389          4.000             
Kosten beheer en administratie
Accountantskosten 7.668          7.700            7.480          8.000             

7.668          7.700            7.480          8.000             

Saldo voor financiële baten en lasten 36.015        37.700-          273.502-      12.000           

Saldo financiële baten en lasten
Bankkosten 453             600               440             1.400             
Rentebaten -              -               -              -                

453             600               440             1.400             

Bestemming saldo van baten en lasten 35.562        38.300-          273.942-      10.600           

Toevoeging/ontrekking aan:
Bestemmingsreserve HSM 35.562        38.300-          273.942-      10.600           

Totale lasten 176.952      178.300        496.174      212.400         
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020

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 2020 tot en met 31 december 2020.

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, 
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.

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 op de balans per 31 december 2020
EUR EUR

Vorderingen 2020 2019
Debiteuren 46.318           28.338           
KBF 18.278           3.389             
Overige vorderingen -                 2.815             
Totaal vorderingen 64.596           34.542           

Van het openstaande bedrag op de vordering Heeren en Dames XVII staat € 4.338 open voor meer dan een jaar.

EUR EUR
Liquide middelen 2020 2019
ING Bank rekening courant 391.491         307.721         
ING Bank spaarrekening 182.003         182.003         
ABN AMRO Bank rekening courant 346.458         410.431         
ABN AMRO Bank spaarrekening 16.000           16.000           
Totaal liquide middelen 935.952         916.155         

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Reserve en fondsen

EUR EUR EUR
31 december Resultaat- 31 december

2020 bestemming 2019
Algemene reserve 25.000        -                 25.000           
Bestemmingsreserve HSM 932.857      35.562           897.295         
Totaal eigen vermogen 957.857      35.562           922.295         

EUR EUR
Algemene reserve 2020 2019
Saldo 1 januari 25.000           25.000           
Resultaatbestemming -                 -                 
Saldo 31 december 25.000           25.000           

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

EUR EUR
Bestemmingsreserve HSM 2020 2019
Saldo 1 januari 897.295         1.171.237      
Resultaatbestemming 35.562           273.942-         
Saldo 31 december 932.857         897.295         

Resultaatbestemming

Het bestuur van de Stichting heeft besloten om het resultaat over het boekjaar als volgt te verdelen:
2020
EUR

Toename van bestemmingsreserve HSM 35.562           

Totaal resultaat 35.562           

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2020 van de Stichting.
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020

EUR EUR
Kortlopende schulden 2020 2019
Vooruitontvangen bijdragen Heeren en Dames XVll 15.000           -                 
Saldo activiteiten HCF leden 9.881             10.563           
Vereeniging Ned. Hist. Scheepvaart Museum Amsterdam (VNHSM) 10.140           9.140             
Accountantskosten 7.670             7.480             
Overige schulden -                 1.219             
Totaal kortlopende schulden 42.691           28.402           

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Toezeggingen bijdragen bij het opmaken van de jaarrekening

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

EUR
Heeren en Dames XVII 470.000         
Totaal 470.000         

Te ontvangen in: EUR
2021 198.000         
2022 - 2025 272.000         

470.000         
Toezeggingen Het Scheepvaartmuseum
Van de Velde tentoonstelling 150.000         
Twee wissel tentoonstellingen, € 25.000 per jaar voor de komende 4 jaar. 25.000           
Educatie online 5.000             

180.000         

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

In verband met de Corona crisis is de Van de Velde tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum (gepland 
2020)  een jaar uitgesteld. De bijdrage ad € 150.000 wordt nu toegekend in 2021.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Baten van particulieren

EUR EUR
Heeren en Dames XVII 2020 2019
Participatieovereenkomst 1e fase
Kamer 2   : Financiële Kamer -                 -                 
Kamer 5   : Bouw & Cultuur Kamer -                 -                 
Kamer 6   : Ondernemers Kamer 3.000             3.000             
Kamer 7   : Geuzen Kamer 6.000             3.000             
Kamer 9   : Lemsteraken Kamer -                 3.000             
Kamer 10 : Maritieme Kamer 15.000           27.000           
Kamer 12 : Jachten Kamer -                 -                 
Kamer 14 : 's Gravenhage Kamer -                 -                 
Kamer 15 : New York Kamer 3.000             18.000           
Kamer 16 : Londen Kamer 15.000           12.000           
Kamer 17 : Navigator Kamer -                 8.000             
Kamer 18 : De Ruyter KamerNavigator Kamer 12.000           9.000             
Kamer 19 : Amsterdam Kamer 45.000           9.000             
Totaal participatieovereenkomst 1e fase 99.000           92.000           

Participatieovereenkomst 2e fase
Kamer 1   : Vastgoed Kamer 2.000             2.000             
Kamer 3   : Juristen Kamer 4.000             6.000             
Kamer 5   : Bouw & Cultuur Kamer -                 5.000             
Kamer 6   : Ondernemers Kamer -                 -                 
Kamer 7  : Geuzenkamer -                 -                 
Kamer 9   : Lemsteraken Kamer 6.000             9.000             
Kamer 10 : Maritieme Kamer 25.700           13.000           
Kamer 11 : Vereeniging Kamer -                 -                 
Kamer 12 : Jachten Kamer 2.000             4.000             
Kamer 14 : 's Gravenhage Kamer 2.000             2.000             
Kamer 15 : New York Kamer 15.918           11.567           
Kamer 16 : Londen Kamer 8.000             12.000           
Kamer 17 : Navigator Kamer 12.000           12.000           
Kamer 18 : De Ruyter Kamer 22.000           26.000           
Kamer 19 : Amsterdam Kamer 2.000             2.000             

Totaal participatieovereenkomst 2e fase 101.618         104.567         

Participatieovereenkomst 3e fase
Kamer 10 : Maritieme Kamer 4.000             2.000             

Totaal Heeren en Dames XVII 204.618         198.567         

Overige baten en lasten
Overige baten
Leden activiteiten 996                23.665           
Extra bijdrage leden 6.900             -                 
Totaal overige baten 7.896             23.665           

Overige lasten
Leden activiteiten 681                23.665           
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Toekenning Het Scheepvaartmuseum 2020
Het bestuur heeft in 2020 de volgende bedragen toegekend ten behoeve van:
Doven -en inductielussysteem 13.700           
Aankoop Wandtapijten Willem van de Velde 50.000           
Dokbeurt VOC schip 90.000           
Totaal 153.700         

Personeel
Gedurende 2020 heeft de Stichting evenals in 2019 geen personeelsleden in dienst.

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

Gebeurtenissen na balansdatum

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020

Overige gegevens

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

De maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het Corona-virus hebben impact op de 
gehele Nederlandse samenleving. Ook Het Compagnie Fonds wordt hiermee 
geconfronteerd.  Het eigen vermogen en de liquiditeitspositie is echter voldoende gezond 
om dit te kunnen opvangen waardoor de gevolgen geen impact op de continuïteit en de 
jaarrekening 2020 van Het Compagnie Fonds hebben.








