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FINANCIEEL RAPPORT



Jaarverslag 2015 - Stichting NDSM-Herleeft 

De nog jonge Stichting kreeg in december 2013 een nieuwe voorzitter in de persoon van Kees-Jan Groen 

van Damen Shiprepair Amsterdam (DSA). Verder bestond het bestuur uit Ruud van der Sluis 

(secretaris), Leo van der Spek (penningmeester), Kees Alberts (algemeen lid) en Kees van Ruyven 

(algemeen lid).

Dit jaar begon de Stichting met een bescheiden aantal vrienden (32), in de loop van het jaar nam dit 

aantal toe en aan het eind van het jaar kon de penningmeester het aantal vaststellen op 50. Op financieel 

gebied werd de Stichting verrast door een schenking van het Pensioenfonds ad 5000 euro, een bijdrage 

van Alliander ad 500 euro voor het leveren van foto's en een gift van Univé ad 1000 euro.                                   

Op 14 juli kreeg de Stichting een eigen onderkomen in De Blauwdruk op de NDSM-werf, een BUKO 

Varianthal van 8 x10 meter, in bruikleen door de Stichting NDSM-werf. Om dit onderkomen geschikt te 

maken is een betonnen vloer gestort, zijn de wanden geïsoleerd, keukenblok, toilet, meterkast en 

verwarming geplaatst en zijn de wanden betimmerd met houten planken om e.e.a. geschikt te maken voor 

exposities. In het laatste kwartaal zijn Lundia-stellingen geplaatst om delen van het slapend archief te 

kunnen bergen en uitsorteren.

In augustus is de eerste door Drs. Willem Geluk samengestelde expositie geopend, gewijd aan de door de 

NDM in 1939 gebouwde motortanker Ondina, die werd ingezet in de Tweede Wereldoorlog voor het 

vervoer van olie en graan tussen Perzië en Australië. De opening werd verricht door kapitein Ed 

Barsingerhorn, general manager (Shell maritime) Europa en Afrika. De expositie liep van 7 t/m 24 

augustus  Later is de expositie nog verlengd van 13 t/m 26 oktober. In totaal konden wij 120 

belangstellenden begroeten.

Door Ruud van der Sluis werd 16 keer medewerking verleend aan diverse instanties die informatie 

vroegen over de NDSM. Dit betrof zowel bedrijven en instanties die werkzaam zijn op het NDSM-terrein 

als onderwijsinstanties en studenten van o.a. TU Delft, Hogeschool Utrecht en UVA alsook voor de 

Krijgsmacht.

Een punt van zorg en aandacht is het veiligstellen van het zgn slapend archief dat deels was opgeslagen 

in de container en onder Helling 4. Dit bestaat o.a. uit kwetsbaar materiaal als archiefdozen, ordners, 

afdrukken en tekeningen op transparant calque. Een groot deel is inmiddels in veiligheid gebracht en 

opgeslagen in stellingen in de Blauwdruk. Hier vindt ordening en selectie plaats om te kijken wat 

waardevol is voor archivering, digitalisering  en verdere studie.

In oktober kwam het heugelijk nieuws dat DSA archiefruimte beschikbaar stelt op de DSA-werf. Dit 

geeft ons als Stichting meer werkruimte in de Blauwdruk en opslagcapaciteit voor de huidige calques . 

Maar ook om in 2015 de rest van de calques, die nog bij Hèlene Min liggen, te kunnen bergen en opslaan 

in de Blauwdruk cq bij DSA.

In augustus is door Ruud van der Sluis een mailing ontwikkeld die is verzonden aan de leden van de 

Veban. De response hierop is tot nog toe enigszins teleurstellend geweest. In samenwerking met Ruud 

Slagboom zijn stickers en een flyer ontwikkeld die in 2015 zullen worden gedrukt en ingezet bij diverse 

marketingactiviteiten. De stichtingswebsite i.o. is nog in ontwikkeling en zal verder worden uitgebouwd.

Door het vertonen van de film "de Hokjesman" over Tuindorp-Oostzaan in november, waarin o.a. 

fragmenten werden vertoond over de NDSM-werf en geschiedenis, is er hernieuwde belangstelling 

ontstaan over het werk van onze Stichting.



In december is een beleidsplan 2015-2017 opgesteld, dat door het bestuur werd geaccordeerd. De in dit 

beleidsplan opgenomen begroting is nog in behandeling bij de penningmeester en de boekhouder. Vanuit 

het beleidsplan zal een marketingplan worden opgesteld. Belangrijke items 2015 zijn het Over het IJ-

festival, Sail 2015, NDSM-Open festival en de dag van de architectuur, waar wij ons als Stichting 

kunnen profileren.

Er is contact geweest tussen Ruud van der Sluis en John Hooftman, vrijwilliger van de Stork-Hotlogroep 

Hengelo. Veel bij de NDSM gebouwde schepen waren uitgerust met een NDSM-Stork dieselmotor. John 

is vriend geworden van onze stichting en wil zijn expertise beschikbaar stellen o.a. met betrekking tot de 

wijze van achivering (Excel). 

Het contact met de achterban (vrienden, donateurs en sponsors) is onderhouden d.m.v. 3 Nieuwsbrieven 

(verschijningsdata nr.2 in april, nr.3 in augustus en nr.4 in december .) en het verzenden van een kerst & 

nieuwjaarskaart. In november is er versterking gekomen in de werkgroep met 3 leden o.a. bij het bergen 

van het slapend archief en is Jeanette Boogaard benoemd als notuliste van de bestuursvergadering.
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DE STICHTING

Oprichting

De stichting is in 2013 opgericht met als doel het conserveren, documenteren, beheren en (weer) zichtbaar 

maken van de geschiedenis van primair de Nederlandse Dok  Maatschappij NV, de Nederlandse 

Scheepbouwmaatschappij en de Nederlandse Dok en Scheepsbouwmaatschappij VOF.

Op de tweede plaats zal deze aandacht ook uitgaan naar de andere ten noorden van het IJ gelegen werfen en de 

scheepsbouwgeschiedenis in het algemeen.

De stichting is in het handelsregister bekend onder Kvk-nummer 57735980.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Kees Jan Groen (voorzitter)

Ruud van der Sluis (secretaris)

Leo van der Spek (penningmeester)

Kees Alberts (lid|)

Kees van Ruyven (lid)
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Begroting 2016 Stichting NDSM-Herleeft

 begroting in % v.d

2016 omzet  

Opbrengsten

Netto-omzet 3.340 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet -1 0,0%

Overige bedrijfslasten

Lonen en salarissen indirect personeel 0 0,0%

Sociale lasten indirect personeel 0 0,0%

Overige personeelskosten 0 0,0%

Afschrijvingen 0 0,0%

Verkoopkosten 2.250 67,4%

Huisvestingskosten 1.250 37,4%

Transportkosten 200 6,0%

Kantoorkosten 550 16,5%

Algemene kosten 850 25,4%

Som der kosten 5.100 152,7%

-1.761 -52,7%

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 25 0,7%

Rentelasten en soortgelijke kosten -160 -4,8%

-135 -4,0%

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -1.896 -56,8%
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KENGETALLEN

2015 2014

Solvabiliteit: eigen verm. / totaal vermogen 100% 100%

Rentabiliteit: resultaat. / eigen verm. 9% 35%

Omzet 2.958 4.221

Resultaat 614 2.194

Netto bedrijfskapitaal 4.680 5.310

FINANCIELE POSITIE

2015 2014

€ €

Eigen vermogen 6.925 6.310

6.925 6.310

Benodigd ter financiering van:

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 946 0

Financiële vaste activa 1.000 1.000

Voorraden 298 0

Onderhanden projecten 0 0

2.244 1.000

Netto bedrijfskapitaal 4.680 5.310
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JAARREKENING 2014 & 2015



 

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(Na winstbestemming)

 

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste Activa

Immateriële vaste Activa 0 0

Materiële vaste activa

Vaste bedrijfsmiddelen 946 0

Deelnemingen

Deelnemingen 0 0

Overige financiële vaste activa

Overige vorderingen 1.000 1.000

Overige effecten 0 0

1.000 1.000

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 298 0

Onderhanden projecten 0 0

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Rekening couranten 0 0

Handelsdebiteuren 0 0

Belasting en sociale verzekeringen 0 0

Overlopende activa 0 0

0 0

LIQUIDE MIDDELEN 4.681 5.310

Totaal activa 6.925 6.310

Stichting NDSM-Herleeft
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(Na winstbestemming)

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 0 0

Agioreserve 0 0

Algemene reserve 6.310 4.117

Resultaat lopend boekjaar 614 2.194

6.925 6.310

Voorzieningen 0 0

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Rekening couranten 0 0

Handelscrediteuren 0 0

Belasting, loonheffing, sociale premies e.o. 0 0

Overlopende passiva 0 0

0 0

Totaal passiva 6.925 6.310

Stichting NDSM-Herleeft
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VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 2013 & 2014

 

€ € € €

Opbrengsten

Netto-omzet 2.958 4.221

Inkoopwaarde van de omzet -518 0

Overige bedrijfslasten

Lonen en salarissen personeel 0 0

Sociale lasten personeel 0 0

Overige personeelskosten 0 50

Afschrijvingen 126 0

Verkoopkosten 209 141

Huisvestingskosten 0 0

Transportkosten 0 50

Kantoorkosten 1.201 1.499

Bedrijfseigen kosten 0 0

Algemene kosten 152 158

Totaal bedrijfslasten 1.687 1.898

752 2.323

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 21 24

Rentelasten en soortgelijke kosten 159 153

-138 -129

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

voor belastingen 614 2.194

Belastingen 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0

Resultaat na belastingen 614 2.194
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KASSTROOMOVERZICHT 2014 & 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 752 2.323

Mutatie voorzieningen 0 0

Aanpassingen voor afschrijvingen 126 0

878 2.323

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie voorraden -298 0

Mutatie lopenden projecten 0 0

Mutatie vorderingen 0 1.400

Mutatie kortlopende schulden 0 0

-298 1.400

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 580 3.723

Ontvangen rentebaten 21 24

Betaalde rentelasten -159 -153

Winstbelasting 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0

-138 -129

Kasstroom uit operationele activiteiten 442 3.594

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa 0 0

Investeringen in materiële vaste activa -1.072 0

Investeringen in financiële vaste activa 0 -1.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.072 -1.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kapitaalstortingen en mutaties wettelijke reserves 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Nettokasstroom geldmiddelen -630 2.594

Nettokasstroom liquide middelen -630 2.594

Saldo liquide middelen begin boekjaar 5.310 2.717

Saldo liquide middelen einde boekjaar 4.680 5.310
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiele vast activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met lineaire

afschrijvingen. Deze afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur van de activa, rekening

houdend met een eventuele restwaarde.

Financiële vaste activa

De vorderingen onder de financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een

looptijd van meer dan één jaar.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs danwel tegen lagere actuele waarde

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde project-

kosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde

termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat 

wordt geen resultaat toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende

kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het

project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van

voorzieningen voor oninbaarheid gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld staan deze

ter vrije beschikking. De eventuele liquide middelen in vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen de

wisselkoers per balansdatum.

Schulden

Zowel de langlopende als kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Het deel van de schulden met een resterende looptijd korter dan 1 jaar wordt opgenomen onder de

kortlopende schulden.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en

andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin

de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het 

boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De netto omzet is bepaald op basis van aan derden geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek

van omzetbelasting en eventuele verleende kortingen.

Kostprijs omzet

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan het totaal van de aan de omzet toe te rekenen kosten van

materialen, diensten van derden, productiekosten en directe personeelskosten.

Afschrijvingen

De afschrijving op materiele vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigings-

prijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levens-

duur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiele vste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Boekwinsten en -verliezen bij realisatie van niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden onder

de buitengewone baten en lasten verantwoord.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen of te

ontvangen respectievelijk betaalde of te betalen rente en kosten van geldleningen.

Vennootschapsbelasting

De belasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met inachtneming van de verschillen in

grondslagen welke worden gehanteerd bij de winstberekening volgens de jaarrekening enerzijds en de

fiscale winstberekening anderzijds. De berekening vindt plaats tegen het actuele belastingtarief.

Het verschil met de op basis van de fiscale winstberekening verschuldigde belasting komt tot uitdrukking

in de voorziening voor latente belastingverplichtingen voorzover dit verschil bestaat uit een belastbaar

tijdelijk verschil.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht wordt

onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit operationele activiteiten, investerings- en 

financieringsactiviteiten. Ontvangsten en uitgaven voor winstbelasting zijn opgenomen onder de kasstroom

uit operationele activiteiten. 
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EIGEN VERMOGEN

Geplaatste Algemene

kapitaal Agio reserve Totaal

€ € € €

Saldo 1 januari 2015 0 0 6.310 6.310

Winstbestemming 0 0 614 614

Saldo 31 december 2015 0 0 6.924 6.924

Stichting NDSM-Herleeft
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NADERE TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 & 2015

2015 2014

€ €

Personeelsgegevens

Gemiddeld aantal werknemers direct 0 0

Gemiddeld aantal werknemers indirect 0 0

0 0

In het jaar 2014 en 2015 zijn geen beloningen aan medewerkers of vrijwilligers uitgedeeld.

Stichting NDSM-Herleeft
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OVERIGE GEGEVENS



 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen

Stichting NDSM-Herleeft
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Kantoor:

Stichting NDSM-Herleeft

TT. Neveritaweg 61

1033 WB Amsterdam

Tel.: +31 (0)6 1082 4325 (Ruud van der Sluis)

 +31 (0)6 2917 4310 (Leo van der Spek)

Postadres:

Ruud van der Sluis

Hornwaard 55

1824 SC Alkmaar 

Contact

info@stichting-ndsm-herleeft.nl

www.stichting-ndsm-herleeft.nl


