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Jaarverslag 2020
Voorwoord
Dit is het jaarverslag van de stichting Barend van Spreekens.
De stichting is opgericht op 24 juli 2018 door Peter van de Walle en ingeschreven bij de
KVK onder nummer 72206691.
Peter van de Walle heeft de motorstrandreddingboot de Barend van Spreekens in 2018
gekocht en in 2019 overgedragen aan de stichting Barend van Spreekens.
Het streven van de stichting is om deze eerste gebouwde motorstrandreddingboot als
cultureel en nautisch erfgoed te behouden en terug te brengen in haar oorspronkelijke
staat, zoals zij in 1933 werd opgeleverd.
Het bestuur bestaat per 1 april 2019 uit 5 bestuursleden.
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verleende diensten.
In het jaar 2019 heeft de stichting de ANBI-status gekregen en wordt aangemerkt als
culturele ANBI.
Voor het project is de website www.bvs1933.nl gemaakt.
Het jaar 2020 was voor de stichting Barend van Spreekens een spannend jaar.
Bij het Waddenfonds is begin 2020, samen met het Nationaal Reddingmuseum “Dorus
Rijkers”, een aanvraag ingediend voor het restaureren en terugbrengen in haar
oorspronkelijke staat. In samenwerking met Haute Equipe Partners is de aanvraag
samengesteld.
In de aanvraag was het educatieve onderdeel m.b.t. het Waddengebied een belangrijk
aspect.
Helaas is de aanvraag niet gehonoreerd door het Waddenfonds.
Vooruitlopend op een mogelijke financiering van het Waddenfonds, zijn er in 2020 door het
bestuur en in samenwerking met Haute Equipe Partners verschillende kleinere sponsors en
instellingen benaderd om de lopende financiële verplichtingen te kunnen betalen.
We mogen ons gelukkig prijzen dat een aantal hiervan ons financieel ondersteund heeft,
zodat wij aan onze verplichtingen hebben kunnen voldoen.
Bijdragen en toezeggingen zijn gedaan door Dorus Rijkers Fonds, Prins Bernhard Cultuur
Fonds en het Woon Convenant Wijkaanpak plus.
Ook voor 2021 zullen we samen met Haute Equipe Partners fondsen benaderen voor
financiële ondersteuning.
De boot ligt sinds september 2019 in de “Medemblikkerloods“ op Willemsoord.
De medewerkers/vrijwilligers van de loods hebben veel ervaring met het restaureren van
historische boten. Zij hebben toegezegd deze ervaring met ons te willen delen.

Onze speciale dank gaat uit naar de heer Reitsma, die ons kundig heeft begeleid en heeft
meegewerkt aan de restauratie.
Ten gevolge van de coronacrisis hebben de vrijwilligers vanaf maart niet volledig aan de
boot kunnen werken. Hierdoor is veel tijd aan de restauratie verloren gegaan.
Ook voor 2021 zal naverwachting t.g.v. het coronavirus de restauratie stagneren en zal de
planning aangepast moeten worden.
Wel is er in het verslagjaar veel voorbereidend werk uitgevoerd. Zo zijn er afspraken
gemaakt voor het reviseren van de motor, het vervangen van de stootkussens en het
restaureren van de motorkap en spatkraag.
Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2021 worden uitgevoerd.
Wie is Barend van Spreekens
Op 14 oktober 1824 strandde de brik de ‘Vrede’ voor de kust bij Huisduinen(Den Helder).
Zeven Huisduiners roeiden met gevaar voor eigen leven naar de in nood verkerende brik.
Op de eerste tocht werden negen schipbreukelingen gered…Op de tweede poging nog eens
drie. Maar op de terugtocht kapseisde de vlet en zes redders en drie geredden verdwenen in
de woeste zee. Alleen redder Reindert Willemsz. Kruk kon worden gered.
1824: Van Spreekens richt het Huisduiner fonds op…
Op 20 oktober in het jaar 1824 plaatste de Amsterdams koopman Barend van Spreekens
een oproep in de Amsterdams Courant waarin hij geld vroeg om de weduwen en wezen van
de (omgekomen) redders te steunen.
Van de giften die binnenkwamen, werd het ‘Huisduiners fonds voor weduwen en wezen’
opgericht.
Oprichting Noord- en Zuid-Hollandse reddingmaatschappij…
De scheepsramp met de ‘Vrede’ was de directe aanleiding voor de oprichting van de Noorden Zuid-Hollandse reddingmaatschappij door de Amsterdamse notabelen mr. Adriaan de
Bruine, Abraham Fock, Joan Hodshon, jhr. H.J. Ortt en Barend van Spreekens.
De oprichtingsdatum was 11 november 1824.
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Geachte,

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten
Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de Staat van baten en
lasten:

Sponsoring en donaties
Directe kosten
Brutowinst
Subsidies
Brutomarge

2020

€

2019
€

700
-1.200

10.968
-5.072

-500

5.896

12.500

12.500

12.000

18.396

Huisvestingskosten
Algemene kosten
Totaal van som der kosten

1.175
5.322

600
599

6.497

1.199

Totaal van bedrijfsresultaat

5.503

17.197
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FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u het
volgende overzicht, dat is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Analyse van de financiële positie
31-12-2020

€

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

15.509
7.191
22.700

Kortlopende schulden

-

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

22.700

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa

23.000

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

45.700

Financiering
Bedrijfsvermogen
Langlopende schulden

22.700
23.000
45.700
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31-12-2020
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1

Som der vaste activa

23.000
23.000

Vlottende activa
Vorderingen

2

15.509

Liquide middelen

3

7.191
22.700
45.700

PASSIVA
Bedrijfsvermogen

4

22.700

Eigen kapitaal

Langlopende schulden
Overige schulden

Kortlopende schulden

5
6

23.000

7

45.700
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

€
Sponsoring en donaties
Directe kosten
Brutowinst
Subsidies

9

700
-1.200
-500

10

12.500

8

Brutomarge
Huisvestingskosten
Algemene kosten

2020
€

€
10.968
-5.072
5.896
12.500

12.000
11
12

2019
€

1.175
5.322

18.396
600
599

Totaal van som der kosten

6.497

1.199

Totaal van bedrijfsresultaat

5.503

17.197
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

€
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van overige vorderingen
Toename (afname) van overige schulden

2020
€

€

5.503

2019
€

17.197

-8.009

-7.500

-946

946

7

-8.955

-6.554

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

-3.452

10.643

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen

-3.452

10.643

10.643
-3.452

10.643

7.191

10.643

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode
Toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het einde van de periode
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de onderneming
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Barend van Spreekens is feitelijk gevestigd op Duindreef 13, 1784WB te DEN HELDER en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 72206691.
Algemene toelichting
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Barend van Spreekens is feitelijk gevestigd op Duindreef 13, 1784WB te DEN HELDER.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Barend van Spreekens zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362
lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens bepalingen waarbij zo veel als mogelijk de algemene bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW zijn gevolgd. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de
jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historische kosten. Voor zover niets anders is vermeld zijn de activa en passiva
opgenomen tegen de nominale waarde.
Grondslagen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Som der kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest
en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
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ACTIVA
Vaste activa
31-12-2020 31-12-2019
€
€
1 Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

23.000

23.000

Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

€
Stand per 1 januari 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Boekwaarde per 1 januari 2020

23.000
23.000

Mutaties
Saldo mutaties

-

Stand per 31 december 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Boekwaarde per 31 december 2020

23.000
23.000

Vlottende activa
31-12-2020 31-12-2019
€
€
2 Vorderingen
Nog te ontvangen subsidie Dorus Rijkers Fonds
Nog te ontvangen subsidie Prins Bernard Cultuur Fonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
3

7.500
7.500
509
15.509

7.500

509

-

7.191

10.643

7.500

Liquide middelen

ING
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PASSIVA
4

Bedrijfsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven.
Eigen kapitaal

€
Stand per 1 januari 2020
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2020

17.197
5.503
22.700

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage bij dit rapport.

Langlopende schulden
5

Langlopende schulden

Overige schulden
Totaal

Stand per 31
december
2020

Aflossingsverplichting

Resterende
looptijd > 1
jaar

€

€

€

23.000
23.000

-

23.000
23.000

31-12-2020 31-12-2019
€
€
6

Overige schulden

Lening P.A. van de Walle

23.000

23.000

Deze lening is verstrekt ter financiering van de aankoop van een historsiche motorreddingsboot. Er
wordt geen rente berekend over deze lening. Aflossing vindt plaats als de stichting daarvoor de middelen
heeft. Verkoper heeft het eerst recht van terugkoop zolang de lening niet is afgelost.

31-12-2020 31-12-2019
€
€
7

Kortlopende schulden

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

-

946

-

946

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er zijn geen niet in de balans opgenomen verplichtingen.
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Gebeurtenissen na Balansdatum
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Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor het
boekjaar plaatsgevonden.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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2020
€

2019
€

100
500
100

250
250
175
1.000
4.500
4.132
661
-

700

10.968

9 Directe kosten
Directe kosten

1.200

5.072

Directe kosten
Transportkosten boot
Kaal halen boot
Materialen voor restauratie

1.200

572
4.500
-

1.200

5.072

5.000
7.500

5.000
7.500
-

12.500

12.500

11 Huisvestingskosten
Betaalde huur

1.175

600

12 Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Gereedschappen/ kleine inventaris
Promotiekosten
Bankkosten
Overige algemene kosten
Verzekeringen
Kosten vrijwilligers

156
2.196
1.062
123
-1
387
1.399

30
235
71
80
125
58

5.322

599

8 Sponsoring en donaties
Oceanix Offshore B.V.
Scheepstuigerij De Schieman
Work Ribs Holland B.V.
DHSS B.V.
Helder Vastgoed B.V.
Rabobank
Unishore
Peter van de Walle
W. van Sprekens

10 Subsidies
Woon Convenant Wijkaanpak plus
Dorus Rijkers Fonds
Prins Bernard Fonds

DEN HELDER, maart 2021
Stichting Barend van Spreekens

P.A. van de Walle

H.J. Everhardus

J.T. Brandsma

E.R. Kessing

C.M. Beentjes
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