
Jaarverslag 2020 van het bestuur van de Stichting Historische 

Verzameling Korps Mariniers. 

Het jaar 2020 was in meerdere opzichten een roerig jaar. Als eerste moet dan worden 

gedacht aan de effecten van de Covid-19 pandemie voor de samenleving als geheel. De 

gevolgen van de genomen maatregelen om deze crisis het hoofd te bieden waren op 

voorhand niet te overzien. Ook de culturele sector ontkwam niet aan de gevolgen van de 

genomen maatregelen. Langdurige sluiting van de musea was slechts een aspect van deze 

mondiale problematiek. Mede dankzij de vorig jaar geïntensiveerde aandacht voor de 

digitale bereikbaarheid van het Mariniersmuseum en de collectie was het toch voor het 

publiek mogelijk om ook tijdens de sluiting kennis te nemen van alles wat het 

Mariniersmuseum heeft te bieden. Ondanks het feit dat het museum een derde deel van 

2020 gesloten was, zijn er toch 13991 bezoekers binnen geweest. Bij doorberekening en 

vergelijk met het bezoekersaantal van vorig jaar (20585) is het aannemelijk dat er bij 

volledige openstelling sprake zou zijn van een iets hoger aantal bezoekers dan in 2019. 

In juni 2020 werd bij het Ministerie van Defensie de evaluatie, “Kracht door eenheid” 

gepresenteerd. Het betreft een evaluatie van het functioneren van de SKD over een periode 

van 5 jaar. Deze evaluatie, die eerst medio september 2020 aan de SHVKM werd 

aangeboden, is hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens zoals die vanuit de staf van de SKD 

beschikbaar zijn gemaakt. ‘Externe stakeholders’ zijn, voor zover bekend, niet geraadpleegd.  

Naar aanleiding van deze evaluatie en de bij de SKD staf al langer bestaande gedachte tot 

reorganisatie werd vanuit het Ministerie van Defensie verzocht de opties voor de toekomst 

te onderzoeken. Een van de opties bleek het samenvoegen van de twee kleinere musea met 

de twee grotere. Het betreft dan een mogelijke samenvoeging van het Mariniersmuseum 

met het Marinemuseum te Den Helder en het Marechausseemuseum met het Nationaal 

Militair Museum te Soest. De samenvoeging van het Mariniersmuseum met het 

Marinemuseum zou dan moeten samenvallen met grootschalige renovatie/nieuwbouw van 

het Marinemuseum te Den Helder. De hiervoor benodigde financiële middelen zouden dan 

vanuit ‘Den Haag’ beschikbaar moeten worden gesteld. Daarbij zou het dan gaan om 

‘enkele’ 10-tallen miljoenen euro’s. Zoals eerder aangegeven was de SHVKM niet betrokken 

bij het opstellen van de evaluatie en werd derhalve ook pas later geconfronteerd met de 

formele optie tot samenvoeging. 

Het bestuur van de SHVKM heeft duidelijk gemaakt dat het geen voorstander is van die 

samenvoeging. Den Helder wordt niet gezien als een locatie waar jarenlang grote aantallen 

bezoekers zijn te verwachten die grote investeringen zouden rechtvaardigen. Daar de stad 

Rotterdam zich nadrukkelijk (ook financieel) aan het Mariniersmuseum heeft verbonden is 

vanuit de SHVKM ook  de burgemeester van Rotterdam geïnformeerd over de optie tot 

samenvoeging.  Daarnaast bleek er ook vanuit de 2e kamer politieke belangstelling voor de 

museale problematiek. 



Eind 2020 was nog niet duidelijk op welke wijze het vervolgtraject voor besluitvorming zou 

worden doorlopen. De SHVKM blijft voorstander van een onafhankelijk extern onderzoek 

waaruit moet blijken wat de beste optie is in relatie tot de te maken kosten. Daarbij zou ook 

de visie van stakeholders moeten worden meegenomen. De historische- en hedendaagse 

band van het Korps Mariniers en het Mariniersmuseum met Rotterdam is eveneens een 

element van belang bij de te nemen beslissingen.  

De beoogde verwerving, in 2020, van meer objecten voor de collectie is mede door Covid-19 

niet uit de verf gekomen. Dit werd versterkt door de afwezigheid, al vanaf februari, van de 

conservator. Wel is de samenwerking met de Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum 

geïntensiveerd. Met name daar waar het de discussie betrof over de toekomst van het 

Mariniersmuseum werd in gezamenlijkheid opgetrokken.   

Voor het jaar 2021 zal het bestuur van de SHVKM de verdere ontwikkelingen op het gebied 

van de mogelijke reorganisatie kritisch volgen en waar nodig actief de belangen van het 

Mariniersmuseum te Rotterdam ondersteunen. Dat geldt ook voor het behoud en beheer 

van de collectie zoals die beschikbaar is voor het Mariniersmuseum. Zoals bekend is die 

collectie voor bijna 90 % eigendom van de SHVKM en heeft de SHVKM de status van 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de gehele collectie, dus ook voor het 

rijksgedeelte, is het noodzakelijk dat in 2021 weer kan worden beschikt over een eigen 

conservator. 

Het bestuur van de Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers is in 2020  3 x 

bijeengeweest en wel op 30 januari, 1 oktober en 12 november. De geplande bijeenkomst 

van 17 december kon helaas vanwege Covid-19 niet plaatsvinden. 

Bij de jaarwisseling naar het jaar 2021 bestaat het bestuur uit: 

Dhr. J.A. Dijkstra (voorzitter), lkolmarns B.C.A. Vlasman (secretaris), Ltz 2OC A. Kipp 

(penningmeester), Dhr. G.T.J. Aben (lid) en lkolmarns S.M. Mastenbroek (lid). 

 

Namens het bestuur van de Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers, 

 

w.g. 

 

J.A. Dijkstra, 

Voorzitter. 

  



 

Toelichting jaarstukken 2020 

Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers  

 

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 2020 wat 1 

januari 2021 wordt uitgekeerd bedraagt € 0,- door de negatieve rente die de ING in rekening brengt 

boven een saldo van € 250.000. Verder de nog te ontvangen omzetbelasting van de belastingdienst 

over het vierde kwartaal van 2020 (betreffende de factuur 20566 van Artishock productions B.V.) 

Liquide middelen:  

Saldi van de betaal- en spaarrekeningen bij de ING Bank. Over kalenderjaar 2020 is er enkel sprake van 

negatieve rente van de spaarrekening a € 2,95 doordat de ING bij een saldo boven € 250.000 negatieve 

rente in rekening brengt – 0,50% rentepercentage op jaarbasis. 

Eigen vermogen:  

Kapitaal. Eigen Vermogen van de SHVKM op 31-12-2020. 

 

Kortlopende schulden: 

Bestuurskosten, bestaande uit onkosten en uitgaven bestuur, waarvoor op 29 januari 2020 een 

betaling is uitgevoerd over kalenderjaar 2019 (declaratie voorzitter 2019 nr3). ING kosten zakelijk 

betalingsverkeer bestaan uit de kosten voor de 4e termijn van 2020, die in het 1e kwartaal van 2021 

worden gefactureerd door de ING. ING negatieve rente bestaat over de negatieve rente over het 

spaarsaldo van december 2020, welke in januari 2021 van de spaarrekening wordt afgeschreven.  

Toelichting bij de winst- en verliesrekening 

De inkomsten in 2020 zijn beperkt tot de teruggave van de BTW (beschikking omzetbelasting), een 

correctie boeking van de penningmeester over kalenderjaar 2019 en de overschrijvingen van de 

Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum.  

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

alsmede de onkosten en uitgaven van het bestuur (zie balans van 2020 voor de kortlopende schulden). 

Resultaat: 

Over 2020 is er een negatief resultaat van 879 euro. Er waren geen structurele opbrengsten. De 

uitgaven gedaan in 2020 werden derhalve niet gedekt door de inkomsten. 

Bijzonderheden: 



Er is een bijzonderheid te vermelden over het financiële boekjaar 2020; de ING brengt per 01-10-2020 

negatieve rente in rekening bij een saldo boven de € 250.000, over zowel de betaal- en spaarrekening. 

Dit zorgt ervoor dat de SHVKM niet meer kan rekenen op opbrengsten uit de spaarrekening, maar hier 

structurele uitgaven voor moet rekenen. Om aan te geven hoe groot de impact hiervan is : over enkel 

1 maand is de SHVKM al € 37 euro verschuldigd. Over 12 maanden levert dit een bedrag op a € 444,- 

wat aan negatieve rente moet worden betaald aan de ING. 

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 

negatieve rente van de spaarrekening van de ING is het geen goede investering om het spaarsaldo 

boven de € 250.000 op de spaarrekening van de ING te laten staan. Er moet gekeken worden naar 

onder andere meerdere bankrekeningen, een spaardeposito en een vorm van beleggen, wat verder is 

toegelicht in de appreciatie penningmeester SHVKM in de jaarstukken van 2019. Begin 2019 is reeds 

een voorstel aan het bestuur gepresenteerd waarbij uiteengezet werd op welke wijze de liquide 

middelen geïnvesteerd konden worden. Door de negatieve rente die de ING rekent is een verspreiding 

almede een investering van de liquide middelen nu nog urgenter.  

Doorkijk naar de toekomst: 

Een voorwaarde om bovengenoemde door te zetten, houdt in dat de statuten hiervoor moeten 

worden aangepast en het bestuur voltallig moet zijn om wijzigingen definitief aan te bieden bij de 

notaris. Nadat het nieuwe voltallige bestuur bij de KvK is ingeschreven, zal de penningmeester een 

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

nog nader te noemen rekeningen, spaardeposito’s en beleggingsvormen (certificaten van de 

Rabobank). 

  



 

Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers Boekjaar 2020 Balans per 31 december 

ACTIVA 

Collectie      P.M. 

Vorderingen 

 Nog te ontvangen omzetbelasting   893* 

 Nog te ontvangen rente ING Spaarrekening 0** 

Liquide middelen 

 Betaalrekening     10.665 

 Spaarrekening     339.194 

Totaal       350.752 

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

 Kapitaal     349.825 

 Bestemmingsreserve     - 

 Resultaat Boekjaar    879 

Kortlopende schulden 

 Overlopende passiva  

  Bestuurskosten     

  ING negatieve rente dec 2020** 38    

  ING kosten zakelijk betalingsverkeer 10***    

   

Totaal       350.752 

 

 

 

*Teruggaaf Belastingdienst OB 4eKWART 2020 – bijschrijving ING 19-02-2021 

**Per 01-10-2020 brengt ING bij een saldo boven € 250.000 negatieve rente in rekening – 0,50% 

rentepercentage op jaarbasis. 

***Kosten zakelijk betalingsverkeer 01-12-2020 / 31-12-2020 – afschrijving ING 26-01-2021 

  



Winst- en Verliesrekening 2020 

Opbrengsten 

 Belastingdienst        614 

          675 

          1890 

          893 

          787 4859 

 Onjuiste transactie Penningmeester 2019     1 

 Stichting Vrienden       3215 

          9000 

          8000 

          4250 24.465  

Totaal           29.325 

Kosten 

 Bestuurskosten  KvK       18 

    ING     10* 

         10 

         10 

         10   

         10 

         10 

         10 

         10 

         10 

         10  

         10   

         10  120 

    Onkosten en uitgaven bestuur  108 

         305 

         50  463 

 Stichting Koninklijke Defensiemusea – Restauratie schilderijen   3890  

 Artishock productions B.V. – factuur 20553     10.890 

 Artishock productions B.V. – factuur 20559     9680 

 Artishock productions B.V. – factuur 20566     5143  

Totaal           30.204 

 

Resultaat boekjaar         -879 

 

*Kosten zakelijk betalingsverkeer 01-12-2019 / 31-12-2019 – afgeschreven 28-01-2020 

  



 


