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De Prins Hendrik Stichting sedert 1874
A. ALGEMEEN

VESTIGING
De Vereeniging ¨De Prins Hendrik Stichting¨ sedert 1874, statutair gevestigd te Amsterdam, is op
22 maart 1874 voor onbepaalde tijd opgericht. De activiteiten zijn per 22 maart 1874 gestart.
Op 24 februari 2020 is de "Vereeniging 'De Prins Hendrik Stichting' sedert 1874" juridisch omgezet
van een vereniging naar een stichting. De nieuwe naam is sindsdien "De Prins Hendrik Stichting
sedert 1874".

KVK NUMMER

40635027

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Het doel van de stichting is het, door middel van het verstrekken van subsidies, behartigen van
belangen verband houdende met de Nederlandse zee- en binnenvaart, waaronder in het bijzonder
doelen die bijdragen tot het welzijn van bejaarde zee- en binnenvaarders en hun echtgenoten.

JURIDISCHE STRUCTUUR
De stichting kent de volgende bestuurssamenstelling:
Voorzitter
J.H. Lammerts
Secretaris
J.M. Kool
Penningmeester
M.C. Huyveneers
Het bestuur wordt bijstaan door een Commissie voor Advies en Bijstand met de volgende leden:
Commissielid
L.H.M. Quant
Commissielid
Ph.S.B. van Doorn
Commissielid
J. Moes
JAARREKENINGREGIME
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn RJK C1 (kleine organisaties
zonder winststreven).

RESULTAATBESTEMMING VORIG BOEKJAAR
Op 1 juli 2020 heeft het bestuur de jaarrekening over 2019 met inbegrip van de verwerking van het
resultaat vastgesteld en daarmee decharge verleend voor het gevoerde beleid.
Besloten werd het resultaat over 2019 ad € 740.147,- , conform het voorstel van het bestuur, de
volgende bestemming te geven:
Toename van het eigen vermogen € 740.147,-.
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B. FINANCIËLE POSITIE

Voor een beoordeling van de financiële positie van de stichting hebben wij de bedragen van de
balans als volgt nader gegroepeerd (bedragen x € 1.000,-):

31 december 2020
LANGDURIG BESCHIKBAAR VERMOGEN
Eigen vermogen

31 december 2019

5.890

5.835

5.890

5.835

-

-

VERMOGEN LANGDURIG BESCHIKBAAR VOOR
FINANCIERING VAN WERKKAPITAAL

5.890

5.835

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

27
5.586
296

26
5.601
228

5.909

5.855

18

20

5.890

5.835

LANGDURIG VASTGELEGDE MIDDELEN

KORTLOPENDE SCHULDEN

WERKKAPITAAL
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C. FISCALE POSITIE
Gezien de ideële doelstellingen van De Prins Hendrik Stichting sedert 1874, is deze vrijgesteld voor
vennootschapsbelasting.
(Zie rapport ANBI belastingdienst)
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BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Postbus 9340, 1800 GH Alkmaar
Comeniusstraat 4a, 1817 MS Alkmaar
Nederland

Samenstellingsverklaring van de
accountant
Aan: het bestuur van De Prins Hendrik Stichting sedert 1874 te Amsterdam

De jaarrekening van De Prins Hendrik Stichting sedert 1874 te Amsterdam is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren
van de jaarrekening in overeenstemming met richtlijn C1 voor organisaties zonder
winststreven uit de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en
dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van De Prins Hendrik Stichting sedert
1874.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij
de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Alkmaar, 29 april 2021
BDO Accountants
namens deze,

A.J. Siepe AA

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171188.
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. handelt tevens onder de namen BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO Direct, BDO Global Outsourcing,
BDO International Tax Services, BDO IT Audit & Security, BDO Tax Consultants.
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.
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BESTUURSVERSLAG
Samenstelling bestuur
Voor de samenstelling van het Bestuur en de Commissie van Advies en Bijstand wordt
verwezen naar de jaarrekening. Door middel van enkele recente bestuurswijzigingen is het
bestuur aanzienlijk verjongd en daarmee bestendig voor de komende jaren en het hierna
beschreven vernieuwde beleid. Bestuurders worden benoemd voor drie jaar, en zijn maximaal
tweemaal herbenoembaar voor eenzelfde periode.
Doelstelling, beleid en activiteiten
Per 24 februari 2020 is “Vereeniging ‘De Prins Hendrik Stichting’ sedert 1874” juridisch
omgezet van een vereniging naar een stichting, en is de naam aangepast naar “De Prins Hendrik
Stichting sedert 1874” (de Stichting of ‘PHS’) met statutaire zetel in Egmond aan Zee. De
doelstelling is daarmee inhoudelijk ongewijzigd maar woordelijk aangepast naar: “het, door
middel van het verstrekken van subsidies, behartigen van belangen verband houdende met de
Nederlandse zee- en binnenvaart, waaronder in het bijzonder doelen die bijdragen tot het
welzijn van bejaarde zee- en binnenvaarders en hun echtgenoten”.
De Stichting maakt samen met gelijkgestemde organisaties deel uit van de Samenwerkende
Maritieme Fondsen (‘SMF’). Onder de SMF heeft de Stichting zich de afgelopen jaren vooral
gericht op het ondersteunen van algemene doelen binnen de Nederlandse maritieme sector.
Voor een indicatie wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening, ‘Donaties en
geschenken’. Met de recente wijzigingen in het bestuur en de juridische omzetting heeft het
bestuur besloten zich waar mogelijk voortaan meer te richten op de oorspronkelijke doelstelling
uit 1874, namelijk “bijdragen tot het welzijn van (bejaarde) zee- en binnenvaarders”, kortom
het ondersteunen van zeelieden.
Gedurende het jaar 2020 is reeds inhoud gegeven aan voorgaand besluit door een substantiële
subsidie van 100.000 euro te verstrekken aan de Stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale
(‘NZC’). Door diverse ontwikkelingen in de afgelopen jaren en in het bijzonder effecten van
de wereldwijde Covid-19 pandemie was de NZC in zwaar weer geraakt en stond het water haar
aan de lippen. De subsidie van de Stichting heeft de ergste nood gelenigd en vooralsnog het
voortbestaan van de NZC en haar diverse Zeemanshuizen in Nederlandse havens gewaarborgd.
Hiermee zijn de primaire gebruikers van de Zeemanshuizen, zeelieden uit alle windstreken,
voorlopig weer voorzien van de nodige zorg.
In de lijn met voorgaande probeert de Stichting ook gedurende het jaar 2021 zich meer te richten
op steun die zeelieden (in)direct ten goede komt. Inmiddels zijn er goede contacten gelegd met
diverse organisaties die zich toeleggen op het ondersteunen van de maritieme sector op Bonaire,
als bijzondere gemeente onderdeel van Caribisch Nederland. In het bijzonder heeft daarin de
ondersteuning van de visserijsector en haar zeelieden (de vissers) de aandacht van de Stichting.
Deze voor Bonaire van oorsprong belangrijke sector wordt nog gekenmerkt door relatief
primitieve omstandigheden en veelal armoede.
Hierin herkent de Stichting haar
ontstaansgeschiedenis in Egmond aan Zee in de tweede helft van de 19e eeuw. In onderling
overleg met de diverse organisaties zal worden getracht het welzijn van de vissers te
bevorderen, direct en indirect.
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Vermogen en beleggingsbeleid
Gedurende de afgelopen jaren heeft de Stichting kunnen beschikken over een vrij besteedbaar
vermogen van rond de zes miljoen euro. Het is het beleid om het rendement op dat vermogen
uit te keren binnen de doelstelling, met zo mogelijk behoud van het vermogen. Eventueel
surplus of tekort komt daarbij ten gunste respectievelijk ten laste van dat vermogen. Het
beleggingsbeleid is tot nu relatief behoudend met (een streven naar) 50% beleggingen in
aandelen en 50% in obligaties, hetgeen ook risico’s overzichtelijk houdt. Rendementen worden
verkregen uit waardestijgingen, dividend en interest, gecompenseerd door eventuele
waardedalingen. Uit praktische overwegingen (lopende rekeningen etc.) wordt een gedeelte
van het vermogen steeds aangehouden als banktegoed.
Ten slotte
De Stichting kijkt met haar bestuur en Commissie van Advies en Bijstand terug op een
succesvol jaar vooral wat betreft ingezette koerswijziging, en ziet met vertrouwen uit naar de
voortzetting daarvan gedurende het jaar 2021 en daarna.

Amsterdam, 23 april 2021
Het bestuur
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)
ACTIVA
€

31 december 2020
€

VASTE ACTIVA

€

31 december 2019
€

-

-

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN < 1 jaar
1
Overige vorderingen en overlopende
activa

26.986

26.298
26.986

26.298

EFFECTEN

2

5.586.048

5.601.022

LIQUIDE MIDDELEN

3

295.661

227.536

5.908.695

5.854.856

Amsterdam, 23 april 2021

J.H. Lammerts
Voorzitter
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

31 december 2020
€
€

4

31 december 2019
€
€

5.890.279

5.834.578

KORT VREEMD VERMOGEN
SCHULDEN < 1 JAAR
Overige schulden en overlopende
passiva

5
18.416

20.278
18.416

20.278

5.908.695

5.854.856
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020

€
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

6

2020
€
230.694

2019
€
785.185

SOM DER BATEN

Algemene kosten
Donaties en geschenken

€

230.694

7
8

27.370
147.623

785.185

18.750
26.288

SOM DER LASTEN

RESULTAAT

11

-174.993

-45.038

55.701

740.147
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GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
ALGEMENE WAARDEBEPALING
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld.
ALGEMENE RESULTATENBEPALING
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden
slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
CONTINUÏTEIT
De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft
voor de stichting geresulteerd in een daling van baten in het boekjaar 2020. Het bestuur heeft deze
situatie onderkend en heeft geen bijzondere maatregelen hoeven te nemen om deze situatie het hoofd
te bieden. De stichting heeft een financiële gezonde positie zodat de continuïteit van de stichting niet
in gevaar komt. Dit is voor het bestuur een reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de
activiteiten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op nominale waarde, verminderd met een
eventuele voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.
EFFECTEN
De beursgenoteerde effecten zijn aandelen en obligaties die behoren tot een beleggingsportefeuille
en worden gewaardeerd op de beurswaarde ultimo boekjaar zoals gepubliceerd in de officiële
koerslijst per 31 december, waarbij waardeveranderingen direct worden opgenomen in de winst-enverliesrekening.
LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde en staan ter vrije beschikking, tenzij
anders vermeld. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hier bij de waardering
rekening mee gehouden.
OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA
De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
BRUTOBEDRIJFSRESULTAAT
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de andere bedrijfsopbrengsten enerzijds en de historische kosten en andere lasten van het
verslagjaar anderzijds, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
BATEN
Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar gerealiseerde resultaat op
effecten, waaronder gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten, dividenden en overige
ontvangsten, zoals interest en contributie. De baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
PERSONEELSKOSTEN
In het verslagjaar was er geen personeel in dienst.
LASTEN
De bepaling van de lasten vindt plaats op historische basis en worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
FINANCIËLE BATEN EN -LASTEN
Dit betreft de op het verslagjaar betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen
respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA

2020

2019

€
VASTE ACTIVA

€
-

-

26.986
-

26.298
-

26.986

26.298

3.051.972
2.534.076

3.466.551
2.134.471

5.586.048

5.601.022

293.306
2.355

208.080
19.456

295.661

227.536

VLOTTENDE ACTIVA
1. VORDERINGEN < 1 JAAR
OVERIGE VORDERINGEN EN
OVERLOPENDE ACTIVA
Te vorderen rente op obligaties
Te ontvangen dividend

2. EFFECTEN
Aandelen
Obligaties

De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde.

3. LIQUIDE MIDDELEN
Kasbank
ABN AMRO Bank

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
PASSIVA

2020
€

2019
€

4. EIGEN VERMOGEN
STICHTINGSKAPITAAL
Het voorstel resultaatbestemming is reeds in de balans ultimo 2020 verwerkt.
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

5.834.578
55.701

5.094.431
740.147

Stand per 31 december

5.890.279

5.834.578

2.500
10.173
5.743

2.500
10.119
7.659

18.416

20.278

Het stichtingskapitaal is vrij besteedbaar.
KORT VREEMD VERMOGEN
5. SCHULDEN < 1 JAAR
OVERIGE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
Te betalen accountantskosten
Te betalen beheerkosten effecten
Overige schulden

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
FINANCIËLE VERPLICHTINGEN > 1 JAAR
Er zijn geen financiële verplichtingen aangegaan met een looptijd langer dan 1 jaar die niet uit de
balans blijken per 31 december 2020.
BESTEMMINGSVOORSTEL RESULTAAT BOEKJAAR
Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2020 de volgende bestemming te geven:
Toename van het eigen vermogen

55.701

Vooruitlopend op de daartoe te nemen beslissing door de het bestuur zijn de cijfers, voortvloeiende
uit dit voorstel, reeds in de balans per 31 december 2020 verwerkt.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020
2020
€
6. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Ongerealiseerd resultaat effecten *ad1
Gerealiseerd resultaat effecten
Rentebaten obligaties
Ontvangen dividend effecten
Bankkosten
Beheerkosten effecten

2019
€

200.519
21.928
31.332
21.613
-4.893
-39.805

729.982
41.933
31.942
25.239
-4.742
-39.169

230.694

785.185

*AD1
Gezien de ANBI status van de stichting (in overleg met de belastingdienst) worden de
ongerealiseerde resultaten van de effectenportefeuille niet meegenomen in het resultaat voor de
weging van de verplichte donaties.

7. ALGEMENE KOSTEN
Secretariaatskosten*
Accountantskosten
Bestuurskosten
Advieskosten
Internetkosten
Verzekeringen
Relatiegeschenken
Abonnementen en contributies

SPECIFICATIE SECRETARIAATSKOSTEN

8.303
5.780
58
10.641
1.031
605
552
400

8.393
4.757
1.350
2.036
716
605
493
400

27.370

18.750

2020

Ambtelijk secretaris
Bijdrage SMF en secretariaat kosten Schippersgracht
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2019

5.673
2.630

3.990
4.403

8.303

8.393
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020
2020
€
8. DONATIES EN GESCHENKEN
Stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale
De Zorgcirkel
Vaderlandsch Fonds
Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum
Maritiem Museum
Contact Orgaan Oud Mariniers
Museum Egmond
Stichting Leerstoel Zeegeschiedenis
Stichting Maritiem Erfgoed Maassluis
Stichting Explokart
Stichting Panorama Mesdag
Uitgeverij Verloren
Stichting Maritiem Historische Databank
Overige donaties

ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING
Amsterdam, 23 april 2021

J.H. Lammerts
Voorzitter

J.M. Kool
Secretaris

M.C. Huyveneers
Penningmeester
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2019
€

100.000
12.142
10.000
5.000
3.150
3.000
2.722
2.500
2.500
2.000
1.500
1.000
1.000
1.109

5.000
5.000
1.000
3.150
1.500
-2.500
1.000
12.138

147.623

26.288

