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VOORWOORD
Het afronden van dit jaarverslag valt midden in een pandemie, die sinds 2020 de gehele wereld in haar 
greep houdt, t.w. COVID19. Door dit coronavirus en de maatregelen ter voorkoming van verdere 
verspreiding ervan leven we momenteel in een onzekere en voor sommigen beangstigende tijd. Ons 
leven en werk wordt hierdoor sterk beïnvloed, maar toch wordt zoveel mogelijk getracht onze 
activiteiten te continueren.

Het verslagjaar 2020 zag er voor Stichting NDSM-Herleeft veelbelovend uit: er stonden veel activitei-
ten op de kalender waar we naar uitkeken, totdat de uitbraak van het coronavirus halverwege maart 
2020 roet in het eten gooide. Door de overheid werden ons toen tal van beperkingen opgelegd om 
verdere verspreiding van dit virus te voorkomen, waardoor vrijwel alle reeds geplande activiteiten 
werden afgezegd of uitgesteld; slechts kleine ontvangsten (max. 3 tot 4 personen) konden nog in ons 
ontvangst- en informatiecentrum De Blauwdruk plaatsvinden en we werden plotseling geconfronteerd 
met zoom- en/of teamsessies via de computer/laptop voor het houden van besprekingen in plaats van 
het houden van fysieke bijeenkomsten.
Sail, kunstschooldagen, presentaties en rondleidingen voor Ons Amsterdam en Lion Club werden 
uitgesteld of afgelast; ook de viering van het 100-jarig bestaan van de scheepsreparatie-afdeling op het
westelijk deel van de NDSM-werf kon op 17-12-2020 geen doorgang vinden.
Onze archiefwerkzaamheden hebben in meer of mindere mate vertragingen opgelopen en uiteraard heeft 
deze periode ook zijn weerslag gehad op het financiële vlak.
Wij verzoeken de lezer met deze bijzondere omstandigheden rekening te houden bij het doornemen van 
dit verslag. Toch heeft deze coronacrisis ook geleid tot een positieve kant bij onze stichting, want de 
vrijwilligers konden zich nu ook eens wat meer bezighouden met zaken waaraan anders geen of minder 
tijd kon worden besteedt.
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SAMENVATTING:
Gezien de door ons geboekte resultaten, zowel financieel als op het werkzame vlak, zijn wij niet 
ontevreden. Stapsgewijs klimmen we ook dit jaar weer een sportje hoger op de ladder en ondanks de 
coronacrisis blijven we ons inzetten om onze doelen te behalen.

MISSIE
Onze stichting heeft als missie het bijeenbrengen, documenteren, beheren en bewaken, maar vooral
visualiseren van de rijke scheepsbouw- en scheepsreparatiegeschiedenis zoals die ooit in Nederland 
heeft bestaan. Momenteel heeft de geschiedenis van de NDSM prioriteit; later zal onze aandacht ook 
uitgaan naar de andere ten noorden van de IJ-oever gelegen voormalige scheepswerven.
Op deze manier proberen wij te laten zien wat door vele duizenden werknemers op deze werven is 
gepresteerd. 

VISIE 
In de toekomst denken wij aan de oprichting van een nautisch industrieel museum, waarin alles wat
is verzameld aan geschiedenis en collectie van 100 jaar scheepsbouw en scheepsreparatie in Amsterdam-
Noord op een museale wijze kan worden tentoongesteld.

DOELSTELLING
Om onze missie en visie te kunnen verwezenlijken wordt het volgende gedaan:

– het geven van historische rondleidingen over het oostelijk deel van het NDSM-terrein;
– het geven van presentaties;
– het verlenen van onze medewerking (wel of niet in samenwerkingsverband) aan o.m. (studenten)-
   projecten;
– het organiseren van tentoonstellingen;
– het verstrekken van informatie en fotomateriaal;
– het uitbreiden en beheren, conserveren, documenteren, restaureren en digitaliseren van onze reeds
   bijeengebrachte historische collectie;
– het samenwerken met andere verenigingen of stichtingen met hetzelfde of soortgelijke doel;
– het stapsgewijs toewerken naar het hogere doel om de grotere historische objecten te behouden.

STRATEGIE
Door het realiseren van bovenstaande doelstellingen, trachten wij ons uiteindelijk missie en visie te 
bereiken.

ORGANISATIE
De stichting heeft een bestuur en een werkgroep die beide bestaan uit vrijwilligers, die allen onbezol-
digd zijn; er worden alleen onkosten vergoed. 

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is dit verslagjaar niet gewijzigd. Het bestuur bestaat uit 5 bestuurs-
leden t.w.:
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Kees Jan Groen           – voorzitter
Ans Barning                – secretaris
Ruud van den Eijkhof – penningmeester
Ruud van der Sluis – algemeen bestuurslid, collectiebeheer en research
Kees Alberts            – algemeen bestuurslid

Er is 1 bestuursvergadering gehouden waarin de jaarrekening 2019 met bijbehorend jaarverslag zijn
besproken en goedgekeurd.

Werkgroep
De werkgroep werd in de loop van het verslagjaar uitgebreid met 2 nieuwe leden die beiden de 
stichting nog dit verslagjaar echter ook weer verlieten. Aan het eind van 2020 telde de stichting in 
totaal 12 vrijwilligers, waaronder 3 bestuursleden.

Aangezien de meeste werkzaamheden van de werkgroep stil lagen, heeft er geen werkoverleg plaats 
gevonden en zijn de meeste contacten telefonisch of per mail verlopen.

De stichting beschikt over 2 archieven(A1 en A2) die op het terrein van Damen Shiprepairs Amster-
dam (DSA) zijn gevestigd en waar de meeste van alle gevonden NDSM-materialen die destijds 
onder de hellingen op het oostelijk deel van het NDSM-terrein zijn gevonden zijn opgeslagen.
Door onze werkgroep wordt al jarenlang gewerkt aan het uitzoeken en verder uitsorteren en in kaart 
brengen van al het verzamelde NDSM-materiaal en dit onder te brengen in een overzichtelijk archief. 
Dit jaar kon op minimale sterkte hiermee worden doorgegaan en met enige trots vermelden wij dan 
ook dat uiteindelijk alle bouwtekeningen die betrekking hebben op schepen die bij de NSM/NDM/-
NDSM/NSM2 zijn gebouwd, zijn ondergebracht in kokers en foliodozen en op volgorde van bouw-
nummer op stellingen zijn gelegd/gezet op de plek waar het thuishoort.
Ook door A1 is de bezem gehaald en zo langzamerhand begint er binnen Stichting NDSM-Herleeft  
orde op zaken te komen: er is zicht op wat wij allemaal in huis hebben en onze 2 archieven zijn over-
zichtelijk geworden.

De bibliotheek maakt ook onderdeel uit van A2 en hierin worden alle boeken, tijdschriften en kranten-
knipsels, die in de loop der tijd zijn verzameld, ondergebracht en gesorteerd op categorie.
Aan het verder opzetten van deze bibliotheek kon dit verslagjaar helaas geen vorm worden gegeven, 
daar de aangetrokken bibliothecaris niet aan onze verwachtingen voldeed.

Graag bedanken wij al onze vrijwilligers voor de werkzaamheden die zij, ondanks de beperkingen die 
waren opgelegd vanwege de coronamaatregelen, ook dit jaar weer voor onze stichting hebben kunnen 
verrichten.

SAMENWERKINGSVERBAND
In het begin van dit verslagjaar is er via het marketingadviesbureau Holland Inbound een samenwer-   
kingsverband aangegaan met Amports, de netwerk- en marketingorganisatie voor de havens van
Amsterdam.
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ONDERNOMEN EN GEREALISEERDE ACTIVITEITEN
Zoals reeds eerder vermeld konden door de coronacrisis met de daarbij gepaard gaande coronamaat-
regelen nog maar weinig activiteiten doorgang vinden. Ondanks dat zijn er nog de volgende activiteiten 
gerealiseerd:

– Op 12/3 werd een presentatie en rondleiding gegeven aan een beleggersgroep van ca. 13 personen.

– Door Sanne Going Graphics zijn aan de hand van door onze stichting aangeleverd fotomateriaal in
   totaal 6 ansichtkaarten en 2 posters gratis ontworpen als wederdienst voor aan haar bewezen diensten
   door onze stichting. Deze ansichtkaarten en posters worden in ons ontvangst- en informatiecentrum 
   verkocht aan belangstellenden.

– Medewerking is verleend aan het project radicale vergroening op de NDSM d.m.v. het Playbook ver-
   groeningsproject opgezet door Stichting NDSM-Werf, alsmede aan een student die bij de Gemeente
   Amsterdam over dit onderwerp stage liep.

– Er zijn dit jaar weer diverse binnen- en buitenlandse aanvragen van bedrijven en studenten voor
   informatie en/of fotomateriaal in behandeling genomen.

– In de Openbare Bibliotheek in de Molenwijk is vanaf september t/m december 2020 een doorlopende
   minitentoonstelling gehouden over de geschiedenis van de NDSM, waarbij in december nog 2 presen-
   taties konden worden gehouden voor in totaal 24 geinteresseerden.

– In samenwerking met een van onze vrijwilligers is er veel tijd besteed aan de professionalisering van
   onze presentatie en uitbreiding daarvan.

COLLECTIE
Dankzij verschillende partners konden wij een aantal bijzondere stukken toevoegen aan onze bestaande 
collectie zoals:

–  de scheepsbel van ms. Tabian die door Damen Shiprepairs Amsterdam is gesponsord
–  een in bruikleen verkregen registratieplaat van tt. Kylix, bouwnummr 452 (zie foto boven aan jaar-
    verslag).
–  aangekocht via Marktplaats een ontwerpschets van de Koninklijke van Kempen en Begeer voor de
    vervaardiging van een (edel)metalen plaquette ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NSM
    op 25-08-1944.  Deze plaquette zou aan de directie worden aangeboden namens de op de werf ge-
    vestigde onderaannemers. Het is tot op heden  nog niet bekend of dit gezien de omstandigheden toen
    is gerealiseerd. 
–  Lueger technisch woordenboeken uit 1905-1910 bestaande uit 9 delen afgestaan door een van onze
    werkgroepleden..
–  een kielleggingsbord van bouwnummer 872 van de Nepco Bahamas (een mammoettanker die in 1975
    bij de NDSM is gebouwd). Dit bord lag opgeslagen onder helling IV.

Gedurende het gehele jaar door is er een diversiteit aan memorabilia binnengebracht; het betreft 
overwegend (foto)boeken, fotomateriaal afkomstig van oud-werknemers of nabestaanden daarvan. 
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DIVERSEN
De zoektocht naar een nieuwe webmaster en systeembeheerder heeft ook in 2020 helaas nog geen 
resultaat opgeleverd, mede waardoor wij het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) nog niet 
hebben kunnen implementeren. Wel zijn wij inmiddels overgegaan op een andere webprovider met 
meer geheugencapaciteit ter voorbereiding op het gebruik van dit collectiebeheersysteem met 
beeldbank.

In de Blauwdruk hebben weer een aantal veranderingen plaatsgevonden: naast het doorvoeren van vele 
kleinere aanpassingen is het keukentje uitgebouwd, de fotocollectie aan de wand uitgebreid, een 
kielleggingsbord opgehangen, de Stork-HOTLo-motor geschilderd, er is glasvezel en WiFi aangelegd en 
om Stichting NDSM-Herleeft meer zichtbaarheid te geven, is er op het raam van De Blauwdruk een 
sticker met het logo van de stichting aangebracht.

Er werden dit verslagjaar 2 nieuwsbrieven uitgegeven om het contact met de achterban (vrienden, 
donateurs en sponsoren) te onderhouden. 

DONATEURS/SPONSORS
In het laatste kwartaal van 2020 zijn de donateurs die hun jaarlijkse bijdrage nog niet hadden voldaan 
benaderd om hun bijdrage voor 2020 over te maken. In totaal kende de stichting in 2020 53 betalende 
donateurs. Daarnaast zijn er van diverse instellingen donaties ontvangen voor door ons verzorgde 
diensten. Zowel donateurs en sponsors bedanken wij voor hun financiële ondersteuning van onze 
werkzaamheden.

FINANCIELE STAND VAN ZAKEN
Ondanks de coronacrisis waarin wij dit boekjaar verkeerden, heeft de stichting een gunstig resultaat 
geboekt. Tegenover de lagere opbrengsten uit hoofde van donateurs / sponsoring en verkoop promo-
artikelen, staan o.m. de verhoogde lasten voor verbouwing, archieven, kantoorartikelen en de verlaagde 
kosten van benzine. 
Dit alles heeft geresulteerd in een positief resultaat van € 736 (was in 2019 € 1.143) en zijn wij ook 
financieel gezien dit jaar goed doorgekomen.
Voor meer concrete cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening.

BLIK OP DE TOEKOMST
In financieel opzicht zal de stichting in 2021 geen gemakkelijk jaar tegemoet gaan.
Tijdens het opstellen van dit jaarverslag is Nederland nog steeds in de ban van het coronavirus, hetgeen 
een grote impact zal hebben op onze activiteiten. De verwachting voor 2021 is dan ook dat dit zijn 
weerslag zal hebben op de baten en lasten, die dan ongetwijfeld lager zullen uitvallen.

Prioriteit heeft het aantrekken van een geschikte webmaster voor het bijhouden en beheren van onze 
website en een systeembeheerder die het beheer van het ZCBS op zich wil nemen. Een combinatie van 
deze 2 functies is zo mogelijk nog beter. 
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De implementatie van het ZCBS zodra er een geschikte webmaster / systeembeheerder is gevonden.

Uitbreiding van onze vrijwilligersbestand houdt onze aandacht.

Voor het verkrijgen van meer naamsbekendheid zal worden doorgegaan met de verspreiding en visuali-
sering van de rijke scheepsbouw- en scheepsreparatiegeschiedenis door middel van het verzorgen van 
rondleidingen, presentaties, lezingen, verstrekken van informatie, meedoen aan evenementen en 
studentenprojecten. De verwachting is dat in 2021 de activiteiten die in 2020 geen doorgang konden 
vinden vanwege Covid19, zullen worden ingehaald, daar de meeste mensen dan zullen zijn gevacci-
neerd en er dus weer meer kan.

Op ons wensenlijst blijft uiteraard staan om de bibliotheek meer vorm te geven door categorisatie en 
verdere uitsortering van boeken, tijdschriften en krantenknipsels en digitalisering.

Museum om de Hoek (ModH) krijgt in 2022 – 2025 de beschikking over 2 kabinetjes in de Hermitage 
die door Amsterdam Museum aan ModH ter beschikking worden gesteld. Het ligt in de bedoeling om 1 
kabinet beurtelings of in samenwerking met een ander lid van ModH gedurende 6 maanden in te richten
als tentoonstellingsruimte en de 2e ruimte te benutten voor een gezamenlijke presentatie. Verdere uit-
werking en voorbereidingen hiervoor zullen in 2021 en 2022 plaatsvinden. 

Wij zullen ons bezig houden met het onderhouden van onze bestaande contacten in de buitenwereld of 
deze weer oppakken en uitbreiden Daarnaast zal getracht worden het netwerk uit te breiden door middel
van het bijwonen van netwerkbijeenkomsten en nieuwe samenwerkingsverbanden met zowel bedrijven/
organisaties binnen als buiten het NDSM-terrein aan te gaan.

Getracht zal worden ook in de Openbare Bibliotheek in de Banne in 2021 een doorlopende minitentoon-
stelling te organiseren over de geschiedenis van de NDSM.

In de verschillende archieven zal worden verdergegaan met het uitzoeken en sorteren van het overige 
gevonden NDSM-materiaal zoals infratekeningen van gebouwen, dokken, kranen, hellingen  en 
correspondentie-materiaal.

Uitbreiding van onze historische collectie.
Wij zullen ons in de toekomst meer gaan toeleggen op de historie van andere aan de noordoever van het 
IJ gelegen scheepswerven en trachten ook daarvan historische erfstukken in ons bezit te krijgen.

Het uiteindelijk doel in de toekomst blijft gericht op het zoveel mogelijk verkrijgen van naamsbekend-
heid van onze stichting en het oprichten van een eigen nautisch industrieel museum waar de geschie-
denis van de nautische industrie tot leven komt.

TOT SLOT
Laten we hopen dat er in 2021 een einde komt aan de coronatijdperk en dat we weer op een normale 
manier onze werkzaamheden kunnen doen. Hopelijk kunnen we de deur van De Blauwdruk dan weer 
voor iedereen openen en weten vele bezoekers ons dan weer te vinden.
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COLOFON
Dit jaarverslag is opgesteld door de secretaris van Stichting NDSM-Herleeft en in eigen beheer 
geredigeerd en gepubliceerd.

Stichting NDSM-Herleeft is gevestigd in Amsterdam-Noord op het adres 
tt. Neveritaweg 61a, 
1033 WB  Amsterdam. 
E-mailadres : info@stichting-ndsm-herleeft.nl
Website: www.stichting-ndsm-herleeft.nl
KvK-nummer: 57735980 
Culturele ANBI-status sedert 2015 

Het Bestuur  van Stichting NDSM-Herleeft.

Datum, 24  juli 2021.

mailto:info@stichting-ndsm-herleeft.nl




 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

 

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Vaste bedrijfsmiddelen 580 580

Overige financiële vaste activa

Overige vorderingen 1.000 1.000

1.000 1.000

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 570 579

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa 44 90

44 90

LIQUIDE MIDDELEN 6.684 5.858

TOTAAL ACTIVA 8.878 8.107

2020 2019



BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 0 0

Algemene reserve 8.041 6.898

Resultaat lopend boekjaar 736 1.143

8.777 8.041

Kortlopende schulden ( < 1 jaar)

Overlopende passiva 101 66

101 66

TOTAAL PASSIVA 8.878 8.107

2020 2019



 

STAAT van BATEN EN LASTEN OVER 2020

 

€ € € €

Baten

Opbrengsten 3.637 3.892

Inkoopwaarde 0 -323

Lasten

Overig 61 125

Afschrijvingen 0 51

Huisvesting 671 369

Auto 643 1.031

Kantoor 306 126

Aankoop tbv archief 887 329

Algemeen 152 269

Totaal gewone Lasten 2.720 2.300

Resultaat  voor financiele lasten 917 1.269

Banklasten 181 126

-181 -126

Resultaat 736 1.143

2020 2019



KASSTROOMOVERZICHT 2020 & 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiele lasten 917 1.269

Afschrijvingen 0 51

917 1.320

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie voorraden 9 1

Mutatie vorderingen 46 0

Mutatie kortlopende schulden 35 0

90 1

Kasstroom uit exploitatie 1.007 1.321

Betaalde banklasten -181 -126

-181 -126

Kasstroom uit operationele activiteiten 826 1.195

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 0 -81

Nettokasstroom geldmiddelen 826 1.114

Nettokasstroom liquide middelen 826 1.114

Saldo liquide middelen begin boekjaar 5.858 4.744

Saldo liquide middelen einde boekjaar 6.684 5.858

2020 2.019



. 

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 kostprijs .

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. 

Kortlopnde 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 .

van omzetbelasting en eventuele verleende kortingen.

Inkoopwaarde

Dit is de inkoop van promo-artikelen

materialen, diensten van derden, productiekosten en directe personeelskosten.

Afschrijvingen

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode .

Lasten



De lasten 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 .

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 



NADERE TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

EIGEN VERMOGEN

Geplaatste Algemene

kapitaal reserve Totaal

€ € €

Saldo 1 januari 2020 0 8.041 8.041

Resultaatbestemming boekjaar 0 736 736

Saldo 31 december 2020 0 8.777 8.777



NADERE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 2019

€ €

Opbrengsten 

Opbrengsten bijdragen 2.510 2.300

Opbrengsten sponsoring 350 300

Opbrengsten promo artikelen e.a. 777 1.292

3.637 3.892

Inkoopwaarde

Inkoop materialen;promo artikelen 0 323

Inkoop diensten 0 0

0 323

Overige lasten

Kantine+horeca tentoonstelling 61 125

61 125

Afschrijvingen

Inventaris 9 51

9 51

Huisvestingslasten

Kleine verbouwing/materialen 671 369

671 369

Autolasten

Benzine 643 1.031

643 1.031



2020 2019

€ €

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden     306 86

Internet/E-mail          0 40

306 126

Aankoop tbv archief

Aankoop tbv archief 887 329

887 329

Algemene lasten

Verzekeringen algemeen   152 152

Overige algemene kosten  0 117

152 269

Rentelasten en soortgelijke lasten

Banklasten   181 126

181 126

Personeelsgegevens

Aantal medewerkers 0 0

0 0

In het jaar 2020 en 2019 zijn geen beloningen aan medewerkers of vrijwilligers uitgedeeld.









KENGETALLEN

2020 2019

Solvabiliteit: eigen verm. / totaal vermogen 99% 99%

Rentabiliteit: resultaat. / eigen verm. 8% 14%

Omzet 3.637 3.892

Resultaat 736 1.143

Netto bedrijfskapitaal 6.627 5.882

FINANCIELE POSITIE

2020 2019

€ €

Eigen vermogen 8.777 8.041

Benodigd ter financiering van:

Materiële vaste activa 580 580

Financiële vaste activa 1.000 1.000

Voorraden 570 579

Vorderingen 0 0

2.150 2.159

Netto kapitaal 6.627 5.882


