
	

	
	
	
	
	

 
	

	
	

Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63 
 
 

Jaarrekening 2020 
 
 
 
Hoorn, 31 mei 2021 
 



1. Inleiding 
 
1.1 Algemeen 
 
 

Hierbij presenteren wij onze jaarrekening 2020. Een in meerdere opzichten bijzonder 
jaar. In de eerste plaats werd de restauratie van het achterschip van de MK 63 
voltooid. Niet alleen in technisch, maar ook in financieel opzicht hebben we die 
restauratie goed kunnen afronden. Naast een substantiële eigen bijdrage als 
voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie en een grote mate van eigen 
zelfwerkzaamheid zijn we ruimschoots binnen de begroting gebleven. 
In de subsidiebegroting van het restauratieproject was een bedrag aan externe 
middelen (sponsoring en crowdfunding) voorzien. Ook op die post hebben we meer 
binnengehaald dan was begroot. 
 
Maar ook werden we geconfronteerd met de gevolgen van de COVID-19 pandemie. 
We hebben een aanzienlijk verlies en derving van verwachte inkomsten geleden door 
Corona geannuleerde boekingen en inschrijvingen op lucratieve evenementen zoals 
Sail Amsterdam. Dat werkte ook door in het verslagjaar 2021. Pas begin juni 2021 
was er weer de mogelijkheid om vaartochten te organiseren. Dat werkte 
vanzelfsprekend door in de financiële resultaten van de stichting. 
 
In deze jaarrekening is een onderscheid gemaakt tussen de reguliere exploitatie en 
het restauratieproject van het achterschip. Deze worden in de toelichting apart 
behandeld. Waar nodig worden de verschillende posten in de jaarstukken kort 
toegelicht.  
 

 
Het bestuur van de stichting bestond in de loop boekjaar 2020 uit de volgende 
personen: 
 
Voorzitter: Dirk Lont 
Secretaris: Anita Muller 
Penningmeester: Peter den Dunnen 
Vice voorzitter: Henk van der Sluis (tot maart 2020) 
Vice voorzitter Mart Sevenhuijsen (vanaf maart 2020) 
Algemeen lid: Peter Dorleijn 
Algemeen lid: Aernout de Sitter. 

 
De bestuursleden hebben voor hun werkzaamheden geen bezoldiging ontvangen. 
 

1.2 Waarderingsgrondslagen 
 
De kosten en opbrengsten in de exploitatierekening zijn exclusief BTW. De Stichting 
doet aangifte voor de BTW en de per balansdatum te vorderen of af te dragen BTW is 
opgenomen op de balans. 



 
De activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, met uitzondering van de 
waarde van de Botter MK63. Deze is tegen de verzekerde waarde als activum op de 
balans opgenomen, waarop overigens niet wordt afgeschreven. 

 

2. Exploitatie 2020  
 
2.1 Exploitatierekening 

 

 
 
 
 

Reguliere exploitatie

Begroot 2020 Realisatie 2020
Verschil Realisatie -

 Begroot Realisatie 2019

Opbrengsten
Donaties Particulieren 600,00                       1.830,00                           1.230,00                    500,00                       
Sponsiring 100,00                              100,00                       -                             
Schenkingen 1.000,00                    1.000,00                           -                             1.000,00                    
Opbrengst vaartochten -                             1.151,39                           1.151,39                    2.395,87                    
Overige inkomsten -                             -                                    -                             -                             
Totaal reguliere opbrengsten 1.600,00                    4.081,39                           2.481,39                    3.895,87                    

Lasten
Algemene kosten
Huur Stichting VEH 1.792,00                    1.827,88                           35,88                         1.791,76                    
Verzekeringen 1.936,00                    2.172,06                           236,06                       1.935,66                    
Lidmaatschap Vereniging Botterbehoud 50,00                         -                                    50,00-                         100,00                       
Organisatiekosten 200,00                       372,15                              172,15                       351,80                       

3.978,00                    4.372,09                           394,09                       4.179,22                    

Onderhoudskosten
Onderhoudsmiddelen 300,00                       187,13                              112,87                       294,28                       
Gereedschap 50,00                         -                                    50,00                         -                             
Motoronderhoud 50,00                         -                                    50,00                         -                             
Hellingbeurt -                             -                                    -                             684,31                       
Zeilen, tuigage, visnetten 50,00                         1.115,70                           1.065,70-                    -                             
Restauraties 100,00                       -                                    100,00                       116,35                       
Diversen 100,00                       175,87                              75,87-                         

650,00                       1.478,70                           828,70-                       1.094,94                    

Totaal reguliere lasten 4.628,00                    5.850,79                           3.310,09                    5.274,16                    

Resultaat reguliere exploitatie 3.028,00-                    1.769,40-                           828,70-                       1.378,29-                    

Restauratieproject Achterschip

Toegerekende opbrengsten en subsidies aan project -                             13.299,65                         13.299,65-                  5.707,35                    
Gemaakte kosten boekjaar -                             13.425,01                         13.425,01-                  8.947,79                    

Resultaat Restauratieproject Achterschip -                             125,36-                              125,36                       3.240,44-                    

Totaal exploitatieresultaat -3.028,00                 -1.894,76                        -703,34                     -4.618,73                 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN tot en met 31 december 2020
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2.2 Toelichting op de exploitatierekening 
 
2.2.1 Toelichting op de reguliere exploitatie 
 

De exploitatie over het boekjaar 2019 is uitgekomen op een nadelig resultaat van 
€ 1.769,40. 
 
Opbrengsten 
 
De opbrengsten zijn helaas aanzienlijk lager dan in het voorgaande jaar. In 
onderstaande grafiek zijn de opbrengsten van 2020 afgezet tegen die van de 
voorgaande drie jaren. De donaties van particulieren zijn hoger dan de voorgaande 
jaren en er is een sponsor gevonden die voor € 100,- mee heeft betaald aan de 
vernieuwing van de fok. De opbrengsten uit vaartochten (€ 1.151,39) zijn door het 
uitbreken van de Coronapandemie aanzienlijk lager uitgevallen. Verder waren er 
geen overige inkomsten. 
 

 
 
 
Lasten 

 
In totaliteit zijn de reguliere lasten zijn hoger uitgevallen door hogere 
verzekeringskosten (€ 236,06) en hogere organisatiekosten. Ook zijn de 
onderhoudskosten aanzienlijk hoger door de aanschaf van een nieuwe fok (€ 
1.115,70).  



2.2.2 Toelichting exploitatie restauratieproject achterschip 
 

Het exploitatieresultaat van het restauratieproject, verdeel over de uitvoeringsjaren 
2019-2020, is als volgt weer te geven: 
 

 
 
 
Opbrengsten 
 
De verdeling van de opbrengsten over de uitvoeringsjaren is gebaseerd op de mate 
van voortgang van het project. In 2019 is 30% van de restauratie gerealiseerd en in 
2020 de overige 70%. 
 
Lasten 
 
De kosten van het project zijn nog zoveel mogelijk laag gehouden door de inzet van 
uren van de vrijwilligers die bij de stichting betrokken zijn. Desondanks zijn de kosten 
aanzienlijk. Het betreft de kosten van materialen, transportkosten en de kosten van 
de scheepswerf. 
 
Nadelig resultaat 
 
Evenals in 2019 wordt het nadelig resultaat aangevuld uit het eigen restauratiefonds.  
Dit was overigens een van tevoren begrote eigen bijdrage en voorwaarde voor het 
verkrijgen van subsidie! Zie daarvoor ook paragraaf 4 Resultaatsbestemming 

Overzicht restauratieproject achterschip MK 63 2019-2020

Totaal
2019 2020

Opbrengsten
Crowdfunding en overige particuliere donaties 1.149,50 344,85 804,65
Stichting Kerkmeijer de Regt 350,00 105,00 245,00
Mandriaanfonds 8.000,00 2.400,00 5.600,00
Prins Bernard Cultuurfonds 7.000,00 2.100,00 4.900,00
Gemeente Hoorn 2.500,00 750,00 1.750,00

18.999,50 5.699,85 13.299,65
Kosten
Werfkosten en arbeidskosten werf 15.550,60 3.751,25 11.799,35
Hout, houttransport en drogen hout 4.667,05 4.667,05 0,00
Eigen verbruiksmaterialen 1.168,65 441,99 726,66
Promotie 265,60 87,50 178,10
Onvoorzien 720,90 0,00 720,90

22.372,80 8.947,79 13.425,01

Nadelig verschil  bijgedragen uit restauratiefonds 3.373,30 3.247,94 125,36

Toegerekend aan:



 

3. Balans per 31 december 2020 
 
3.1 Balans per 31 december 2020 
 

	
 
 
 

3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 
Activa 
 
Bij de oprichting van de Stichting is de Botter MK63 ingebracht. Deze is op de balans 
gewaardeerd tegen de verzekerde waarde van € 110.000, -. De daadwerkelijke 
verkoopwaarde is feitelijk niet goed vast te stellen. Er wordt op deze post verder 
geen afschrijvingen toegepast. 
 
Bij de vorderingen is een bedrag aan nog te verrekenen (dus te vorderen) BTW van 
€ 388,53 opgenomen. 

 
 
 

Per 31 
december 

2018

Per 31 
december 

2019

Per 31 
december 

2020

Per 31 
december 

2018

Per 31 
december 

2019

Per 31 
december 

2020

Activa Passiva

Botter Marken 63 110.000,00 110.000,00 110.000,00 Kapitaal 110.000,00 110.000,00 110.000,00 
Algemene reserve 365,88        2.069,45     691,16        
Reserve restauraties 9.900,28     9.900,28     6.659,84     
Totaal eigen vermogen 120.266,16 121.969,73 117.351,00 

Te verrekenen BTW 286,33        1.119,28     388,53        
Vorderingen -              6.800,00     -              
Overlopende activa 47,93          -              -              
Totaal kortlopende vorderingen 334,25        7.919,28     388,53        

Liquide middelen: Kort vreemd vermogen:
Crediteuren -              -              -              

Bank R/C 11.635,47   12.748,86   5.067,71     Projectsubsidies en schenkingen restauratieproject -              13.317,15   -              

Totaal liquide middelen 11.635,47   12.748,86   5.067,71     Totaal vreemd kort vermogen -              13.317,15   -              

Exploitatiesaldo verslagjaar 1.703,56     4.618,73-     1.894,76-     

Totaal activa 121.969,72 130.668,15 115.456,24 Totaal passiva 121.969,72 130.668,15 115.456,24 

Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63
Balans per 31 december 2020



Passiva 
 
Eigen vermogen 
 
 
Bij de start van de Stichting is de ingebrachte verzekerde waarde van de Botter MK 
63 van € 110.000, - is tevens als Kapitaal op de passiefzijde van de balans 
opgenomen. 
 

 
 
  
 

Aan de Algemene Reserve is direct aan het begin van het jaar het negatieve resultaat 
over 2019 toegevoegd. 
 

 
 
 

Verder is het tekort op het restauratieproject van het achterschip over 2019 ten laste 
gebracht van de Reserve restauraties. 
 

 
 

Daarmee komt het totale eigen vermogen eind 2020, voor de verdeling van het 
resultaat 2020, op € 117.351, - 

 
 

4. Resultaatsbestemming  
 

Het bestuur heeft besloten het negatief regulier exploitatieresultaat over het 
boekjaar 2020 van € 1.769,40 ten laste van de Algemene Reserve te laten komen. 
Het negatieve resultaat over 2020 op het restauratieproject van € 125,36 zal ten laste 
van de Reserve restauraties gebracht worden. 
 

Kapitaal Bedrag
Beginstand 1 januari 2020 110.000,00
Verwerking resultaat 2019 0,00
Eindstand 31 december 2020 110.000,00

Algemene reserve Bedrag
Beginstand 1 januari 2020 2.069,45
Verwerking resultaat 2019 -1.378,29
Eindstand 31 december 2020 691,16

Reserve restauraties Bedrag
Beginstand 1 januari 2020 9.900,28
Verwerking resultaat 2019 -3.240,44
Eindstand 31 december 2020 6.659,84


