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1.  JAARREKENING



St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

1.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Financiële vaste activa 

Overige effecten 3.314.195 2.334.141

3.314.195 2.334.141

Vlottende activa

Vorderingen 

Belastingen 7.022 7.542

Overige vorderingen 600 600

7.622 8.142

Liquide middelen 1.086.861 1.588.135

Totaal activazijde 4.408.678 3.930.418

31 december 2019 31 december 2018
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St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

1.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vermogen

Stichtingskapitaal 4.188.454 4.082.314

Bestedingsreserve 95.517 -268.052

4.283.971   3.814.262   

Langlopende schulden

Toegezegde subsidies 35.750 43.750

35.750 43.750

Kortlopende schulden

Toegezegde subsidies 84.306 68.110

Overlopende passiva 4.651 4.296

88.957 72.406

Totaal passivazijde 4.408.678 3.930.418

31 december 2019 31 december 2018
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St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

1.2  Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ €

Resultaat beleggingen 561.005 -120.508

Kosten beleggingen 16.273 13.847

Saldo 544.732 -134.355

Subsidies / donaties 51.450 56.750

Kantoorkosten 484 -

Organisatiekosten 22.978 18.673

Lasten 74.912 75.423

Bedrijfsresultaat 469.820 -209.778

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 72 5

Rentelasten en soortgelijke kosten -183 -335

Som der financiële baten en lasten -111 -330

Resultaat 469.709 -210.108
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St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

1.3  Toelichting op de jaarrekening

Organisatie

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Financiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Stichting 'Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen', statuair gevestigd te Amsterdam is 

ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder dossiernummer 41211795.

De stichting heeft ten doel de activiteiten voort te zetten van het in 1689 opgerichte Fonds: "Directie der 

Oostersche Handel en Reederijen" te Amsterdam, in het bijzonder de financiële ondersteuning van 

activiteiten met een Nederlands-nautische of Nederlands-economische historische achtergrond. De stichting 

heeft bij de belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling

De toegezegde subsidies onder de kortlopende schulden betreffen de toegezegde subsidies met een looptijd 

korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens tegen 

de geamortiseerde kostprijs.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten 

worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De langlopende schulden betreffen toegezegde subsidies met een looptijd langer dan één jaar. Het gedeelte 

van de toegezegde subsidies dat wordt uitgekeerd in het komend boekjaar, is opgenomen onder de 

kortlopende schulden.
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St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

1.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Resultaat beleggingen

Lasten

Financiële baten en lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Hieronder is opgenomen ontvangen dividend inclusief ingehouden buitenlandse dividendbelasting, en de 

couponrente op obligaties, alsmede het koersresultaat van de effecten.

Subsidies en contributies

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij 

op balansdatum zijn gerealiseerd. Veplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De ten laste van het resultaat gebrachte subsidies betreffen de in het boekjaar toegezegde subsidies.

Voorzover deze nog niet zijn uitbetaald, worden zij als langlopende of kortlopende schuld opgenomen.
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St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

1.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige effecten

Portefeuille Insinger Gilissen (aandelen en obligaties) 2.182.303 1.255.741

Portefeuille ABN-AMRO (aandelen) 1.131.892 1.078.400

3.314.195 2.334.141

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Belastingen

Dividendbelasting 7.022 7.542

Overige vorderingen

Overige vorderingen 600 600

Liquide middelen

Insinger Gilissen Bank 31.736 1.407.845

ABN-AMRO bank 50.278 677

ABN-AMRO Beleggersrekening 1.004.847 179.613

1.086.861 1.588.135
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St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

1.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2019 2018

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 4.082.314 4.014.075

Inflatiecorrectie 106.140 68.239

Stand per 31 december 4.188.454 4.082.314

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Bestedingsreserve

Bestedingsreserve 95.517 -268.052

2019 2018

€ €

Bestedingsreserve

Stand per 1 januari -268.052 10.295

Inflatiecorrectie -106.140 -68.239

Resultaat boekjaar 469.709 -210.108

Stand per 31 december 95.517 -268.052

LANGLOPENDE SCHULDEN

Toegezegde subsidies

Langlopende toezeggingen 35.750 43.750

De inflatie van het jaar 2019 bedroeg 2,60% (2018: 1,70%)

Voor een overzicht van de toegezegde subsidies verwijzen wij u naar de bijlage bij dit rapport.

Jaarlijks wordt de inflatiecorrectie van het Stichtingskapitaal ten laste van de bestedingsreserve gebracht. 

De inflatie is bepaald volgends de reeks: CPI, alle huishoudens 2015 = 100
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St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

1.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Toegezegde subsidies

Toegezegde subsidies 84.306 68.110

Overlopende passiva

Nog te betalen accountantskosten - 2.500

Advies- en bewaarkosten 4.651 1.796

4.651 4.296
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St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Resultaat beleggingen

Dividend 49.481 39.874

Couponrente obligaties 583 20.866

Bronbelasting dividend -87 -168

Koersresultaat effecten 511.028 -181.080

561.005 -120.508

Kosten beleggingen

Beheer/adviesloon bank 13.074 12.072

Provisie aan- en verkoop effecten 3.199 1.775

16.273 13.847

Subsidies / donaties

Subsidies / donaties 51.450 56.750

Kantoorkosten

Drukwerk 484 -

Organisatiekosten

Accountants en administratiekosten 8.016 6.539

Contributies en abonnementen 908 1.731

Secretariaatkosten 11.941 9.102

Representatiekosten 240 360

Vergader/bestuurskosten 1.873 941

22.978 18.673
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St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate fiscus 14 -

Rente ABN-AMRO bank 58 5

72 5

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente- en kosten 183 335

AMSTERDAM, 

St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

Namens deze,

dr. E.S. van Eijck van Heslinga (voorzitter)

drs. W.F.O. Wolters (penningmeester)
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2.  OVERIGE GEGEVENS



St. Fonds Directie der 'Oostersche Handel en Reederijen'

2.  Overige gegevens

2.1  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Groep Kennemerwaert
Accountants

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIIKE ACCOUNTANT

Aan de Raad van Bestuur van Stichting Fonc{s Directie der'Oostersche Handel
en Reederijen'

A. Verklaring over de in de iaarstukken opgenomen iaarrekening 2019

Ons oordeel
Wijhebben de jaarrekening 2019 van Stichting Fonds Directie der'Oostersche
Handel en Reederijen' te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken
oPgenomen jaarrekening een getrouw beeid van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Fonds Directie der 'Oostersche Handel en
Reederijen per 31 december 2079 envan het saldo van baten en lasten
over 2019 in overeenstemming met de gehanteerde grondsiagen vooï financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De jaarrekening bestaat uit:

4. de balans per 31 december 2019
5. de staat van baten en lasten over 2019
6. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financi ël e vers l a ggevi n g en an d ere toelichtingen

De basis vooÍ ons oordeel
Wijhebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds Directie der'Oostersche Handel en
Reederijen' zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuÍance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wijvoldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wijvinden dat de door ons verkregen controle-inÍormatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.

Postbus 5 l

1 960 AB Heemskerk

Maerten van

HeemskercksÍaat 34

1 961 EB Heemskerk

T0251 - 257957
F 0251 - 25 79 59

E postbus5l @kennemenrvaert.nl

I www.kennemenrraert.nl

,L;
Groep KennemerwaertAccountants is een besloten vennootschap, geregistÍeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34219287
0p onze werkaamheden zijn algemene vooMaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.



B. Beschrijving van verantwoordeliikheden met betrekking tot
de iaarrekening

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur voor de iaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met in overeenstemming
met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzaketjk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als

gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in
staat is om haar werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond
van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling, tenzijhet
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de
stichtingsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het besfuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de iaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren v€m een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-inÍormatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zíjn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, aÍzonderlijk of gezamenlijk,
van invloed kunnen zijnop de economische beslissingen die gebruikers op basis

van deze jaarrekening nemen. De materialiteit bernvloedt de aard, tirning en

omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wijhebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met
de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onaÍhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:



- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op
deze risico's bepalen en uitvoeren vern controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-inÍormatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bijfraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijnvarr
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast
te legger; het opzettelijk verkeerd voorstellen van zakenof het doorbreken
van de inteme beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijntn
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de inteme beheersing van de
entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
Íinanciële verslaggeving en het evalueren v6rn de redelijkheid van schattingen
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wijconcluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zljnwij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat z7jn, moeten
wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-inÍormatie die verkregen is tot
de dafum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar
continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, strucfuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.



Wijcommuniceren met de Raad van Besfuur onder andere over de geplande
reikwijdtc cn timing van de controle en over de significante bevindingen die uit
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder evenfuele significante
tekortkomingen in de inteme beheersing.

Heemskerk,l, apÀ12020

Groep Kennemerwaert Accountants B.V.

w.g. drs. D. Bruin RA



3.  BIJLAGEN



Bijlage 3.1 Overzicht subsidies stand toegezegd uitgekeerd ingetrokken stand

per 31/12 boekjaar boekjaar boekjaar per 31/12

€ € € € €

2009

St. Maritieme leerstoel bijdrage € 10.000 over 10 jaar miv 2010 17.500 -                 855 -                 16.646

16.646

2014

SMF 2014.08 Marhisdata, Database van 2015 tot 2020 € 2000 per jaar. 4.000 -                 2.000 -                 2.000             

2.000             

2015

SMF 2014.16 Maritime design Award, Tu Delft € 1.000 per jaar voor 5 jaar 3.960 -                 1.000             -                 2.960             

SMF 15.09 Ned-Rusland Centrum, van der Heiden 500 -                 500                -                 

SMF 15.42 Huygens ING, digitalisering Prize papers 6.150 -                 6.150             -                 -                 

2.960             

2017

SMF 16.45 ST MuseeAquarium 2.500 -                 -                 -                 2.500             

SMF 17.10 RUG Sonttoll voor 3 jaar 2018-2020 12.500 -                 6.250             -                 6.250             

SMF 16.24 MMR Promotie onderzoek 7.500 -                 3.750             -                 3.750             

12.500           

2018

SMF 18.06 Stichting Leerstoel 2.500 per jaar voor 5 jaar 12.500           -                 -                 -                 12.500           

SMF 18.09 Stichting Amsterdam Musuem 2.500             -                 2.500             -                 -                 

SMF 18.11 Linschoten Vereenging 500                -                 500                -                 -                 

SMF 18.14 St Amelander Museum 1.500             -                 1.500             -                 -                 

SMF 18.17 MMR, Centre for MHR € 5.000 per jaar voor 4 jaar (2019-2022) 20.000           -                 5.000             -                 15.000           

OHR 18.01 Fries scheepsvaartmuseum 5.000             -                 5.000             -                 -                 

Avk 18.01 St Cultuur en Erfgoed Lab 750                -                 -                 750                -                 

SMF 18.22 Zuiderzeemuseum 3.000             -                 -                 -                 3.000             

SMF 18.23 St ExploKart 1.000             -                 -                 -                 1.000             

SMF 18.27 Prof Bruijn Walvisvaart 500                -                 500                -                 -                 

SMF 18.33 Promotie Archeologie , Kogge 10.000           -                 -                 -                 10.000           

41.500

2019

SMF 18.40 Uitgeversmij Walburg 1.000 1.000 -                 -                 

SMF 19.04 HSM republiek aan zee 2.500 -                 -                 2.500             

SMF 19.08 Museum Alkmaar 1.500 -                 -                 1.500             

SMF 19.12 Panorama Mesdag 2.500 -                 -                 2.500             

SMF 19.16 Museum Vlaardingen 2.500 -                 -                 2.500             

SMF 19.29 Fries Museum 2.500 -                 -                 2.500             

SMF 19.31 SMF en de Redders 3.750 1.250 -                 2.500             

OHR. 19.03 Museum Tallinn Big Margaretha 6.000 6.000 -                 -                 

SMF 19.17 Huygens ING Zeevarende op de Koopvaardij 20.000 -                 -                 20.000           

SMF 19.35 Stg Muzee 5.000 -                 -                 5.000             

SMF 19.38 Publicatie ijzeren schroefstoomschip Bonaire 500 -                 -                 500                

SMF 19.40 Walcherse ketens 500 -                 -                 500                

SMF 19.44 Stg Oogschouw 2.500 -                 -                 2.500             

SMF 19.45 Vlootschouw 500 -                 -                 500                

OHR 19.02 Stg Kusteiland Voorzaan 1.450 -                 -                 1.450             

44.450

111.860 52.700 35.004 1.250             120.056

Waarvan opgenomen onder langlopend:

1) Maritime design Award, Tu Delft € 1.000 per jaar voor 5 jaar 2.000

2) MMR, Centre for MHR € 5.000 per jaar voor 4 jaar (2019-2022) 10.000

3) Stichting Leerstoel € 2.500 per jaar voor 5 jaar 7.500

4) SMF en de Redders € 1.250 per jaar voor 3 jaar  1.250

5) Huygens ING Zeevarende op de Koopvaardij € 5.000 per jaar voor 4 jaar 15.000

35.750



Bijlage 3.2 Overzicht vermogensontwikkeling

Overzicht eigen vermogen

2019 2018 2017 2016 2015

Stand vermogen per 1 januari 3.814.262                4.024.370 3.882.261 3.853.454 3.691.580

Opbrengst beleggingen (incl. rente) 561.077                   -120.503 233.141 190.899 261.629

Subsidies 51.450                     56.750 52.200 114.183 59.702

Overige lasten 39.918                     32.855 38.848 47.909 40.053

Stand vermogen per 31 december 4.283.971 3.814.262 4.024.355 3.882.261 3.853.454

Beleggingsresultaat effectenportefeuille inclusief liquiditeiten

Beleggingsresultaat in % van vermogen per 1 januari 14,7% -3,0% 6,0% 5,0% 7,1%

Cumulatief (2015 = 100) 122,7% 108,0% 111,0% 105,0% 100,0%

Gemiddeld op jaarbasis sinds 2015 6,0% 3,8% 6,0% 6,0% 7,1%

Stamkapitaal

Stand per 1 januari 4.082.314 4.014.075 3.959.607 3.947.080 3.921.687

Inflatiecorrectie 106.140 68.239 54.468 12.527 25.393

Stamkapitaal gecorrigeerd voor inflatie per 31 december 4.188.454 4.082.314 4.014.075 3.959.607 3.947.080

Bestedingsreserve per 31 december 95.517 -268.052 10.295 -77.345 -93.626




