
Jaarverslag Bestuur Stichting Historische Verzameling Korps

Mariniers 2019.

In het jaar 2019 is de in 2018 ingezette lijn van consolidatie voortgezet. Daarnaast is er door
de medewerkers van het Mariniersmuseum nadrukkelijker ingezet op het verbeteren van de
zichtbaarheid van het museum in de digitale wereld. Mede hierdoor is het bezoekers aantal,
evenals in voorgaande jaren, gestegen. In 2018 telde het museum 17681 bezoekers; in 2019
waren het er 20585, derhalve een stijging van ruim 16%. De waardering voor hetgeen het
Mariniersmuseum te bieden heeft kwam onder andere tot uiting in de jaarlijkse ANWB-

verkiezing van het leukste uitje per provincie. Na ‘goud’ in 2018 werd in 2019 ‘zilver’

behaald.

Met veel energie is er door de medewerkers van de SKD gewerkt aan het verder ordenen en
verplaatsen van die delen van de collectie die nog elders waren opgeslagen. Vrijwel de
gehele collectie is nu ondergebracht in passende depotruimtes die voldoen aan de

klimatologische- en veiligheidseisen. Het overgrote deel van de niet geëxposeerde collectie
bevindt zich nu in het depot van het NMM te Soest.

Ook dit jaar is het mogelijk gebleken om in goed overleg met de Stichting Vrienden van het
Mariniersmuseum enkele objecten te verwerven en restauratie van andere objecten te
faciliteren. Komend jaar zal er meer dan in het recente verleden aandacht moeten zijn voor
het verwerven van objecten die ook de recente korpsgeschiedenis in beeld brengen.

Voor wat betreft het samenwerkingsverband tussen de verschillende stichtingen en
verenigingen, tot voor kort aangeduid als ‘De Koepel’, is er sprake van het zoeken naar

mogelijkheden om die samenwerking te versterking onder de nieuwe benaming ‘de
Associatie’.

Op 28 november is onder dankzegging afscheid genomen van Kolmarns J. Ten Hove en van
Dhr. N. Nommensen, respectievelijk secretaris en lid van het bestuur.

Bij de jaarwisseling naar het jaar 2020 bestaat het bestuur derhalve uit:

Dhr. J.A. Dijkstra (voorzitter), lkolmarns M. Postumus (secretaris), Ltz 20C A. Kipp

(penningmeester) en Dhr. B. Aben (lid). De vulling van de vacature voor het 2 lid wordt

voorzien in het eerste kwartaal van 2020.

Het bestuur van de Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers is in 2019 4 x

bijeengeweest en wel op 8 maart, 14 juni, 27september en 28november.



Toelichting jaarstukken 2019

Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers

SHVKM

Toelichting bij de balans

De waarde van de collectie van de SHVKM is, zoals in de museale wereld gebruikelijk is, niet

gewaardeerd. In overleg met de kascommissie is naar aanleiding van hun controle van de

jaarstukken 2015 in de balans wel een verwijzing gemaakt naar de collectie (P.M.).

Vorderingen:

Nog te ontvangen rente van de spaarrekening van de ING Bank tot en met 31 december 2019 wat

1 januari 2020 wordt uitgekeerd; en nog te ontvangen omzetbelasting van de belastingdienst over

het vierde kwartaal van 2019 (betreffende de factuur van P. Marchand — restauratie schilderij

‘Marinierskazerne aan het Oostplein’).

Liquide middelen:

Saldi van de betaal- en spaarrekeningen bij de ING Bank.

Eigen vermogen:

Kapitaal. Eigen Vermogen van de SHVKM op 31-12-2019.

Kortlopende schulden:

Bestuurskosten, bestaande uit onkosten en uitgaven bestuur, welke een periode van 21 november

2019 tot en met 28 november 2019 bestrijkt en waarvoor op 29 januari 2020 een betaling is

uitgevoerd. ING kosten zakelijk betalingsverkeer bestaat uit de kosten voor de 4 termijn van 2019,

welke het ie kwartaal van 2020 wordt gefactureerd door de ING.

Toelichting bij de winst- en verliesrekening

De inkomsten in 2019 zijn beperkt tot de rente die ontvangen werd over het bedrag wat op de ING

spaarrekening is opgenomen en de teruggave van de BTW (beschikking omzetbelasting).

De uitgaven bestaan uit de jaarlijkse vergoeding voor de Kamer van Koophandel, Belastingdienst,

onkosten en uitgaven van het bestuur (zie balans van 2019 voor de kortlopende schulden).

Resultaat:

Over 2019 is er een negatief resultaat van 4898 euro. Behalve de rente die ontvangen werd over

het spaarsaldo van 2019 bij de ING Bank €180,87 waren er geen structurele opbrengsten. De

uitgaven gedaan in 2019 werden derhalve niet gedekt door de inkomsten.

Bijzonderheden:



Er is een bijzonderheid te vermelden over het financiële boekjaar 2019; de penningmeester heeft

twee onjuiste pinbetalingen gedaan op 18 mei 2019, door een verwarring met de betaalpas van ING.

Hetgeen mondeling gecommuniceerd is met het bestuur SHVKM tijdens de vergadering van 27

september 2019, aangezien dit pas op een later moment aan het licht kwam. Het betreft een

totaalbedrag van 12,20 euro dat door de penningmeester is gecorrigeerd op 18 mei 2019 en 29

januari 2020. Dit laatste is te zien op de balans als vordering aangezien een bedrag van 0,90 eurocent

niet eerder opviel.

Appreciatie penningmeester SHVKM

Aangezien er geen inkomsten meer worden gegenereerd door verkoop in de museumwinkel, moet

er gekeken worden op welke wijze de SHVKM de financiële middelen kan vergroten. Door de huidige

lage rente van de spaarrekening van de ING is dit geen goede investering; voor de lange termijn kan

gekeken worden naar een spaardepositie of een vorm van beleggen.

Het bestuur van de SHVKM heeft bij de vergadering van 8 maart 2019 aangegeven geïnteresseerd

te zijn in een combinatie van sparen via spaardeposito, alsmede een investering in certificaten van

de Rabobank voor een veilige manier van het genereren van inkomsten. Een groot deel van het

huidige spaarsaldo zal hiervoor worden gebruikt. Een aanpassing van de statuten is een vereiste

voor het bankwezen. De penningmeester heeft zodoende input geleverd aan het bestuur voor het

aanpassen van de statuten om de penningmeester in staat te stellen om het spaarsaldo te gebruiken

voor een beleggingsvorm die door het bestuur is goedgekeurd. Daarnaast brengt het verdelen van

het spaarsaldo van de SHVKM over verschillende banken tevens een risicospreiding met zich mee,

gezien bij een mogelijk faillissement van de banken enkel een bedrag t.w.v. ‘€20.000,- is

gegarandeerd (dit is overigens niet het geval bij het aangaan van beleggingen).

Doorkijk naar de toekomst:

Het bestuur heeft in de vergadering van 28 november 2019 besloten de liquide middelen te zullen

verdelen over spaardeposito’s en een vorm van beleggen middels een investering in certificaten van

de Rabobank. Aangezien een voorwaarde om door te zetten met het voorgenoemde inhoudt dat de

statuten hiervoor moeten worden aangepast, moet het bestuur voltallig zijn om wijzigingen definitief

aan te bieden bij de notaris. Nadat de statuten zijn aangepast zal de penningmeester een specifiek

bedrag voorstellen aan het bestuur voor de verdeling van het spaarsaldo van de SHVKM over nog

nader te noemen spaardeposito’s en certificaten van de Rabobank.



Stichting Historïsche Verzameling Korps Mariniers Boekjaar 2019

Balans per 31 december

ACTIVA

CoHectie P.M.

Vorderingen

Nog te ontvangen omzetbelasting 614
Nog te ontvangen rente ING Spaarrekening 109
Nog te vorderen onjuiste transactie 1*

Liquide middelen

Betaalrekening 1656
Spaarrekening 349.049

Totaal 351.429

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 346.413
Bestemmingsreserve -

Resultaat Boekjaar 4S98

Kortlopende schulden

Overlopende passiva
Bestuurskosten 10$
ING kosten zakelijk betalingsverkeer 10

Totaal 351.429

*Qnjuiste transactie penningmeester
**Declaratie voorzitter 2019 nr3



Winst- en Verliesrekening 2019

Opbrengsten

Belastingdienst 615

1710

Totaal 2325

Kosten

Bestuurskosten KvK 18
ING 30

30
30
30
10
10 140

Onkosten en uitgaven bestuur 236
1*

52
1**

223
184 697

P. Marchand — Restauratie ‘Marinierskazerne aan het Oostplein’ 3539
Mieke Robben — Eindafr. en nhijstwerk LTGENMARNS Van Sprang 2829

Totaal 7223

Resultaat boekjaar -4898

*Onjuiste transactie penningmeester
**Factuur 2019-0521 MOOIt incorrect



Verklaring controle boekhoudkundïg jaar 2019 Stichting

Historische Verzameling Korps Mariniers

Op verzoek van de penningmeester SHVKM, LTZ 2 CC fLD) A.LC. Kipp, heb ik de balans en de winst

en verliesrekening van 2019 met de bijbehorende stukken gecontroleerd op 3 april j.l.

Bij de controle heb ik geen bijzonderheden geconstateerd; de balans en de winst- en verliesrekening

zijn op orde.

Voor opgave,

OC (LD) ing.]. Kluck
Hoofd Sectie 8 Surface Assault and Training Group

22-9-2020




