
	

	
	
	
	
	
 

	
	
	

Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63 
 
 

Jaarrekening 2021 
 
 
 
Hoorn, 31 mei 2022 



1. Inleiding 
 
1.1 Algemeen 
 
 

Hierbij presenteren wij onze jaarrekening 2021. We zijn blij het jaar uiteindelijk met 
een substantieel positief saldo te kunnen afsluiten. In de eerste helft van het jaar 
waren zeiltochten met betalende passagiers niet mogelijk door de corona epidemie 
en de en de beperkende maatregelen van de overheid. Al gemaakte boekingen 
werden geannuleerd. Aan het einde van het tweede kwartaal was de stichtingskas 
uitgeput. 
Er werd meermalen tevergeefs een beroep gedaan op de overheid voor noodlijdende 
organisaties, zoals de TVL-regeling en tijdelijke kwijtschelding van havengeld. 
De regelingen bleken echter niet van toepassing omdat de stichting geen 
onderneming is in de zin van de wet. Gelukkig heeft de Gemeente Hoorn ons met een 
eenmalige subsidie van € 5.500,- grotendeels uit de brand geholpen. Maar ook de 
eigen vaaractiviteiten die, na de coronaperiode, in het zomerseizoen weer ‘full swing’ 
uitgevoerd konden worden, brachten boven verwachting inkomsten op. Ook zijn we 
bijzonder blij met de gedane donaties en particuliere schenkingen. Het geeft de 
stichting weer een wat vastere basis om in 2022 de activiteiten te ontplooien.  

 
Naast de positieve ontwikkelingen aan de opbrengstenkant zijn we er ook in geslaagd 
onze reguliere kosten binnen de gestelde kaders te houden. 
 
Naast deze ontwikkelingen heeft er nog een afwaardering plaatsgevonden van de 
verzekerde waarde van de botter. De eerder vastgestelde waarde € 110.000,- bleek, 
bij een evaluatie die in 2021 is uitgevoerd, te hoog te zijn. De nieuwe verzekerde 
waarde is vastgesteld op € 80.000,-. Dit resulteert wel in een buitengewone last van 
€ 30.000,-. Deze is in de exploitatierekening verwerkt en zal via de resultaatverdeling 
ten laste worden gebracht van het Kapitaal in het eigenvermogen. Deze afschrijving 
op het Kapitaal zal begin 2022 bij de verwerking van de resultaatverdeling 
geëffectueerd worden.  

 
In deze jaarrekening is een onderscheid gemaakt tussen de reguliere exploitatie, het 
restauratieproject van het achterschip (nog relevant voor de vergelijkende cijfers 
over 2020) en de buitengewone lasten. Waar nodig worden de verschillende posten 
in de jaarstukken kort toegelicht.  
 

 
Het bestuur van de Stichting bestond in de loop boekjaar 2021 uit de volgende 
personen: 
 
Voorzitter: Dirk Lont 
Secretaris: Anita Muller 
Penningmeester: Peter den Dunnen 
  



Vicevoorzitter: 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 MK 63. Deze is tegen de verzekerde waarde als activum op de 
balans opgenomen, waarop overigens niet wordt afgeschreven. 

 
	  



2. Exploitatie 2021  
 
2.1 Exploitatierekening 

 

 
 
 
 
 

2.2 Toelichting op de exploitatierekening 
 

De exploitatie over het boekjaar 2021 is uitgekomen op een voordelig resultaat van 
de reguliere exploitatie van € 6.347,74. Door de afwaardering van de botter MK 63 
naar een lagere verzekerde waarde is er echter een buitengewone last van € 30.000,-
Daardoor kot het totaal exploitatieresultaat uit op € 23.652,26 negatief. 
 
 

Reguliere exploitatie

Begroot 2021 Realisatie 2021
Verschil Realisatie -

 Begroot Realisatie 2020

Opbrengsten
Donaties Particulieren 600,00                       942,23                              342,23                       1.830,00                    
Sponsoring 500,00                       250,00                              250,00-                       100,00                       
Schenkingen 1.000,00                    2.000,00                           1.000,00                    1.000,00                    
Opbrengst vaartochten 3.000,00                    4.438,80                           1.438,80                    1.151,39                    
Overige inkomsten 500,00                       5.500,00                           5.000,00                    -                             
Totaal reguliere opbrengsten 5.600,00                    13.131,03                         7.531,03                    4.081,39                    

Lasten
Algemene kosten
Huur Stichting VEH 1.843,00                    2.387,43                           544,43                       1.827,88                    
Verzekeringen 2.260,00                    1.822,66                           437,34-                       2.172,06                    
Lidmaatschap Vereniging Botterbehoud 50,00                         50,00                                -                             -                             
Organisatiekosten 200,00                       313,06                              113,06                       372,15                       

4.353,00                    4.573,15                           220,15                       4.372,09                    

Onderhoudskosten
Onderhoudsmiddelen 800,00                       311,41                              488,59                       187,13                       
Gereedschap 100,00                       39,12                                60,88                         -                             
Motoronderhoud 50,00                         77,69                                27,69-                         -                             
Hellingbeurt 500,00                       416,00                              84,00                         -                             
Zeilen, tuigage, visnetten 1.200,00                    1.190,08                           9,92                           1.115,70                    
Restauraties 200,00                       -                                    200,00                       -                             
Diversen 100,00                       175,83                              75,83-                         175,87                       

2.950,00                    2.210,14                           739,86                       1.478,70                    

Totaal reguliere lasten 7.303,00                    6.783,29                           6.791,17                    5.850,79                    

Resultaat reguliere exploitatie 1.703,00-                    6.347,74                           739,86                       1.769,40-                    

Restauratieproject Achterschip

Toegerekende opbrengsten en subsidies aan project -                             -                                    -                             13.299,65                  
Gemaakte kosten boekjaar -                             -                                    -                             13.425,01                  

Resultaat Restauratieproject Achterschip -                             -                                    -                             125,36-                       

Buitengewone lasten 30.000,00                         

Totaal exploitatieresultaat -1.703,00                 -23.652,26                     739,86                      -1.894,76                 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN tot en met 31 december 2021



Opbrengsten 
 
Zoals in de inleiding van deze jaarrekening vermeld, zijn de opbrengsten aanzienlijk 
gunstiger dan in het voorgaande jaar uitgevallen. In onderstaande grafiek zijn de 
opbrengsten van 2021 afgezet tegen die van de voorgaande vier jaren. Daarbij is de 
hogere opbrengst uit vaartochten opmerkelijk, mede veroorzaakt door de kleine 
vaartochten op de monumentendagen en in de vaarweken. Verder springt bij de 
overige inkomsten het effect van de gemeentelijke subsidie van € 5.500,- er duidelijk 
uit. Deze subsidie is verleend uit hoofde van de Subsidieregeling Ondersteuning 
(amateur) culturele organisaties 2021-2023 van de gemeente Hoorn. Dit is een 
eenmalige subsidie waaraan na toetsing aan de subsidiecriteria (onder meer een 
negatief resultaat gedurende 2020 en een gevaar voor de continuïteit door het 
mislopen van inkomsten ten tijde van de coronapandemie) en toekenning verder 
beperkte voorwaarden zijn verbonden. Deze houden in dat de stichting de subsidie 
gebruikt om de door de coronacrisis aangetoonde tekorten aan te vullen. Aan die 
voorwaarde heeft de stichting gedurende 2021 voldaan. 
 

 
 
 
Lasten 

 
In totaliteit zijn de reguliere lasten lager uitgevallen dan begroot. Met uitzondering 
van het niet aanspreken van de post ‘restauraties’ zijn er bij de individuele posten 
geen echt grote afwijkingen opgetreden.  
 
 



Buitengewone last 
 
Zoals bij de inleiding in paragraaf 1.1 is aangegeven, is de botter MK 63 met 
€ 30.000,- afgewaardeerd, wat tot een buitengewone last heeft geresulteerd. 
 
 

 

3. Balans per 31 december 2021 
 
3.1 Balans per 31 december 2021 
 

	

 
 
 
 
 

3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021 
 
Activa 
 
Bij de oprichting van de stichting is de Botter MK 63 ingebracht. Deze is op de balans 
gewaardeerd tegen de nieuwe verzekerde waarde van € 80.000,-. 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 
€ 25,99 opgenomen. 

Per 31 
december 

2018

Per 31 
december 

2019

Per 31 
december 

2020

Per 31 
december 

2021

Per 31 
december 

2018

Per 31 
december 

2019

Per 31 
december 

2020

Per 31 
december 

2021

Activa Passiva

Botter Marken 63 110.000,00 110.000,00 110.000,00 80.000,00   Kapitaal 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 
Algemene reserve 365,88        2.069,45     691,16        1.078,24-     
Reserve restauraties 9.900,28     9.900,28     6.659,84     6.534,48     
Totaal eigen vermogen 120.266,16 121.969,73 117.351,00 115.456,24 

Te verrekenen BTW 286,33        1.119,28     388,53        25,99          
Vorderingen -              6.800,00     -              -              
Overlopende activa 47,93          -              -              
Totaal kortlopende vorderingen 334,25        7.919,28     388,53        25,99          

Liquide middelen: Kort vreemd vermogen:
Crediteuren -              -              -              -              

Bank R/C 11.635,47   12.748,86   5.067,71     11.777,99   Projectsubsidies en schenkingen restauratieproject -              13.317,15   -              -              

Totaal liquide middelen 11.635,47   12.748,86   5.067,71     11.777,99   Totaal vreemd kort vermogen -              13.317,15   -              -              

Exploitatiesaldo verslagjaar 1.703,56     4.618,73-     1.894,76-     23.652,26-   

Totaal activa 121.969,72 130.668,15 115.456,24 91.803,98   Totaal passiva 121.969,72 130.668,15 115.456,24 91.803,98   

Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63
Balans per 31 december 2021



 
Verder is een aanzienlijke verbetering van de liquiditeit te constateren. Het 
banksaldo is met € 6.710,28 toegenomen tot € 11.777,99. Een gezonde ontwikkeling! 

 
 
 

Passiva 
 
Eigen vermogen 
 
 
Bij de start van de stichting is de ingebrachte verzekerde waarde, van de Botter MK 
63 van € 110.000,-, 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 2020 toegevoegd. 
 

 
 

Verder is het tekort op het restauratieproject van het achterschip over 2020 ten laste 
gebracht van de Reserve restauraties. 
 

 
 

Daarmee komt het totale eigen vermogen eind 2021, voor de verdeling van het 
resultaat 2020, op € 115.456,24. 

 
 

4. Resultaatsbestemming  
 

Het bestuur heeft besloten het regulier exploitatieresultaat over het boekjaar 2021 
van € 6.347,74 ten gunste van de Algemene Reserve te laten komen. Dit ook in 
overeenstemming met de (impliciete) voorwaarden van de gemeentelijke subsidie. 
De buitengewone last van € 30.000,- zal ten laste gebracht worden van het Kapitaal. 



5. Begroting 2022 Stichting MK 63 
	

Kosten  
Onderhoud algemeen      1.000,- 
Hellingbeurt        500,- 
Zeilen tuigage        500,- 
Restauraties        p.m. 
Diversen        500,- 
 
ALGEMENE kosten 
Huur stichting VEH    2.953,- 
Verzekeringen     1.423,- 
Lidmaatschap ver. Botterbehoud       50,- 
Organisatiekosten       200,-  
Sub totaal kosten      7.126,- 

 
Inkomsten 
Donaties particulieren      800,- 
Sponsoren en fondsen      500,- 
Schenkingen     1.000,- 
Vaartochten     5.000,- 
Overige inkomsten       500,- 
Sub totaal inkomsten     7.800,- 
 
Saldo            674,- 
 


