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JAARVERSLAG 2017 – STICHTING NDSM-HERLEEFT

TERUGBLIK

Stichting NDSM-Herleeft is sedert de oprichting in 2013 nu 4 jaar actief. De samenstelling van 

het bestuur is dit jaar niet gewijzigd. Wel is er aan het eind van het jaar een vacature ontstaan 

door het plotselinge overlijden van onze penningmeester, de heer Leo van der Spek, op 19 

Oktober 2017. Dit is ook de reden van de late publictie van dit jaarverslag.

Het bestuur betreurt het heengaan van Leo ten zeerste; Leo heeft een waardevolle rol gespeeld

in zijn nog werkzame tijd bij de NDSM en daarna bij het ontstaan en uitbreiden van deze Stichting.

In de samenstelling van de werkgroep is geen verandering gekomen, ondanks de diverse 

pogingen om deze uit te breiden.

In de loop van het jaar hebben er diverse besprekingen plaatsgevonden met Stichting NDSM 

Werf en Damen Shiprepair Amsterdam (DSA) over de voortgang van de werkzaamheden.

Door het overlijden van onze penningmeester is er een achterstand ontstaan in het bijhouden

van de donateursadministratie; dit heeft ook zijn weerslag gehad op het innen van de donateurs-

gelden.

Ten opzichte van 2016 is het aantal betalende donateurs teruggelopen van 67 naar 58.

Er is door Amsterdam Waterfront eenmalig een aanzienlijk bedrag gedoneerd.

De secretaris heeft een deel van de administratiewerkzaamheden onder zijn hoede genomen,

totdat er een nieuwe penningmeester is gevonden.

De relatie met Damen Shiprepair Amsterdam (DSA) is op prettige wijze voortgezet. De archief-

ruimte (archief1), die in augustus 2015 door Damen ter beschikking werd gesteld voor de opslag

van archiefmateriaal en andere in de loop der tijd verzamelde memorabilia, raakte overvol en in

januari werd er een tweede, grotere archiefruimte (archief2) aan Stichting NDSM-Herleeft in

beheer gegeven. In deze ruimte zal, nadat deze is opgeknapt, tevens een bibliotheek en een

kantoortje worden ondergebracht.

Met Stichting NDSM Werf wordt ook intensief contact onderhouden; in de door hun vanaf de 

start ter beschikking gestelde Varianthal is inmiddels onze ontvangst-/informatiecentrum De 

Blauwdruk (BD) gevestigd. De ons ter beschikking gestelde container dient als opslagplaats 

van werfmateriaal en ander niet direct ter zake doende materialen.

Gedurende het gehele jaar is er een diversiteit aan memorabilia binnengebracht; het betreft over-

wegend (foto)boeken, fotomateriaal en gereedschap afkomstig van oud-werknemers of nabe-

staanden daarvan. Ook is er het een en ander aan klein materiaal ontvangen zoals asbakken, 

sigarettendoos, notitieboekjes, overalls, etc.

ONDERNOMEN ACTIVITEITEN

Er zijn diverse rondleidingen over het NDSM-terrein gehouden voor bedrijven, scholen en parti-

culieren en er is menigmaal een beroep gedaan op Stichting NDSM-Herleeft voor medewerking 

aan een project, een presentatie of voor het verstrekken van informatie en/of fotomateriaal.

Er zijn bezoeken gebracht aan het Werkspoormuseum, Stadsdeelkantoor Noord en er is een 

delegatie van Het Scheepvaartmuseum ontvangen.



Op 11-11-2017 werd er in de Blauwdruk een eendags expositie gehouden over de Ondina Story,

waarbij de bouw van deze tanker en het zeegevecht met een Japans oorlogsschip onder de 

aandacht werden gebracht.

Er zijn in 2017 in totaal 4 nieuwsbrieven uitgegeven om het contact met de achterban (vrienden,

donateurs en sponsors) te onderhouden.

Naar buiten toe hebben wij ons gemanifesteerd door het leggen van een bloemstuk bij het 

oorlogsmonument in Tuindorp-Oostzaan tijdens de Dodenherdenking van de slachtoffers

van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei.

Tevens hebben wij onze medewerking verleend aan Uitgeverij Boekschap en gezorgd voor 

fotomateriaal t.b.v. het boek “NDSM Toen en Nu”. Er hebben in dit kader diverse overleggen 

plaatsgevonden.

FINANCIELE STAND VAN ZAKEN

De financiële positie van de stichting is vrijwel onveranderd ten opzichte van 2016. Enerzijds

Eenmalige giften, anderzijds een eenmalige buitengewone last, hebben geleid tot een positief 

resultaat van € 118(was in 2016 € 354).

BLIK OP DE TOEKOMST

In financieel opzicht zal de stichting in 2018 geen gemakkelijk jaar tegemoet gaan wegens terug-

lopende donaties en afhankelijkheid van eenmalige giften.

In de toekomst zullen wij ons o.m. richten op het vinden van een geschikte penningmeester, 

alsmede uitbreiding van onze werkgroep / donateurs / sponsors; bestaande contacten zullen 

worden verstevigd en nieuwe contacten worden aangeboord. 

Er zal op een nog nader te bepalen datum in 2018 een tentoonstelling worden gehouden over 

ms. Oranje.

De nieuwe archiefruimte wordt opgeknapt en ingericht en het archiefmateriaal zal in het voorjaar 

van 2018 worden overgebracht van de Blauwdruk naar Archief1 en 2 bij Damen Shiprepair 

Amsterdam. 

Daarna wordt in Archief2 het archiefmateriaal volgens onderwerp en bouwnummer opgeslagen 

en de bibliotheekboeken zullen worden geselecteerd op kwaliteit, onderwerp en verkrijgbaarheid.

In de Blauwdruk zal een bescheiden inkijkcollectie komen. Ingelijst materiaal zal worden ver-

deeld over de Blauwdruk en  Archief2. Niet relevante materialen zullen worden opgeslagen in 

Archief1.

Ons uiteindelijk doel in de toekomst blijft gericht op het t.z.t. hebben van een eigen 

NDSM-museum.

Het Bestuur van Stichting NDSM-Herleeft
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

 

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Vaste bedrijfsmiddelen 654 590

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 1.000 1.000

1.000 1.000

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 173 189

Vorderingen

Overlopende activa 152 0

152 0

LIQUIDE MIDDELEN 5.459 5.500

TOTAAL ACTIVA 7.437 7.279

2017 2016
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 0 0

Algemene reserve 7.279 6.925

Resultaat lopend boekjaar 118 354

7.397 7.279

Kortlopende schulden ( < 1 jaar)

Overlopende passiva 40 0

40 0

TOTAAL PASSIVA 7.437 7.279

2017 2016
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KASSTROOMOVERZICHT 2017 & 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor rente 244 505

Afschrijvingen 649 357

893 862

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie voorraden 16 109

Mutatie vorderingen -152 0

Mutatie kortlopende schulden 40 0

-96 109

Kasstroom uit exploitatie 797 971

Ontvangen rentebaten 0 9

Betaalde rentelasten -126 -160

-126 -151

Kasstroom uit operationele activiteiten 672 820

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -713 0

Nettokasstroom liquide middelen -42 820

Saldo liquide middelen begin boekjaar 5.500 4.680

Saldo liquide middelen einde boekjaar 5.459 5.500

2017 2.016

Stichting NDSM-Herleeft



KASSTROOMOVERZICHT 2017 & 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor rente 244 505

Afschrijvingen 649 357

893 862

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie voorraden 16 109

Mutatie vorderingen -152 0

Mutatie kortlopende schulden 40 0

-96 109

Kasstroom uit exploitatie 797 971

Ontvangen rentebaten 0 9

Betaalde rentelasten -126 -160

-126 -151

Kasstroom uit operationele activiteiten 672 820

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -713 0

Nettokasstroom liquide middelen -42 820

Saldo liquide middelen begin boekjaar 5.500 4.680

Saldo liquide middelen einde boekjaar 5.459 5.500

2017 2.016

Stichting NDSM-Herleeft



. 

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.

Financiële vaste activa

De vorderingen onder de financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde .

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen aanschafprijs.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

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

ter vrije beschikking.

Kortlopende Schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten.

Opbrengsten

Deze bestaan uit donaties,sponsoring en verkoop promo-artikelen

Inkoopwaarde

Dit is de inkoop van promo-artikelen.

Afschrijvingen

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekkingStichting NDSM-Herleeft



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 .

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

Stichting NDSM-Herleeft



NADERE TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

EIGEN VERMOGEN

Geplaatste Algemene

kapitaal reserve Totaal

€ € €

Saldo 1 januari 2017 0 7.279 7.279

Resultaatbestemming boekjaar 0 118 118

Saldo 31 december 2017 0 7.397 7.397
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NADERE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017 2016

€ €

Opbrengsten 

Opbrengsten bijdragen 2.195 2.845

Opbrengsten sponsoring 1.700 0

Opbrengsten promo artikelen e.a. 168 187

4.063 3.032

Inkoopwaarde

Inkoop materialen 17 109

Inkoop diensten 0 0

17 109

Overige lasten

Kantinekosten 55 58

55 58

Afschrijvingen

Inventaris 649 357

649 357

Huisvestingslasten

Kleine verbouwing/materialen 231 390

231 390

Autolasten

Benzinekosten 184 56

184 56

Stichting NDSM-Herleeft



2017 2016

€ €

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden     696 870

Internet/E-mail          236 229

Porti en verzendkosten   0 165

932 1.264

Algemene lasten

Verzekeringen algemeen   152 152

Overige algemene kosten  100 142

252 294

Buitengewone Lasten

Bijdrage boek NDSM toen en nu 1.000 0

Bijdrage overdracht archief NDM 500 0

Totaal 1.500 0

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten               0 9

0 9

Rentelasten etc.

Provisie en bankkosten   126 160

126 160

Personeelsgegevens

Aantal medewerkers 0 0

0 0

In het jaar 2017 en 2016 zijn geen beloningen aan medewerkers of vrijwilligers uitgedeeld.
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OVERIGE GEGEVENS
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen
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Begroting 2018 Stichting NDSM-Herleeft

 Begroting in % v.d

2018 omzet  

Baten

Opbrengsten 2.600 100,0%

Inkoopwaarde

Overig 100 3,8%

Afschrijvingen 650 25,0%

Huisvesting 450 17,3%

Auto 800 30,8%

Kantoor 900 34,6%

Aankoop tbv archief 800 30,8%

Algemeen 200 7,7%

Totaal Lasten 3.900 150,0%

Resultaat voor rente -1.300 -50,0%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0,0%

Rentelasten en soortgelijke lasten -200 -7,7%

-200 -7,7%

Resultaat na rente -1.500 -57,7%
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KENGETALLEN

2017 2016

Solvabiliteit: eigen verm. / totaal vermogen 98% 100%

Rentabiliteit: resultaat. / eigen verm. 2% 5%

Baten 4.063 3.032

Resultaat 118 354

Netto kapitaal 5.459 5.500

FINANCIELE POSITIE

2017 2016

€ €

Eigen vermogen 7.397 7.279

7.397 7.279

Benodigd ter financiering van:

Materiële vaste activa 654 590

Financiële vaste activa 1.000 1.000

Voorraden 173 189

Vorderingen 152 0

Kortlopende schulden -42 0

1.937 1.779

Netto kapitaal 5.459 5.500
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