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Inleiding 
 

 
Van de bestuurstafel 
 
Na de terugkeer van de werf, Scheepswerf Gebr. Kooiman, eind 2014 op de eigen ligplaats in 
Rotterdam, is de prioriteit gegeven aan het weer inbouwen en inrichten van het bovendeks 
gedeelte , weer terugplaatsen van de nodige faciliteiten aan boord voor de gasten en het weer vaar 
gereed maken van het jacht. 
 
Eind 2014 is de essentiële fase van de restauratie, het vervangen en vernieuwen van het 
onderwaterschip, succesvol afgerond. Dinsdag 23 december 2014 is de “Piet Hein” op eigen 
kracht teruggekeerd  in haar thuishaven. Veiligheid en vaar technisch is hiermee het Jacht voor 
de komende decennia behouden. 
Begin 2015 is direct, op basis van een ambitieus plan van aanpak, begonnen met het terugplaatsen 
van inrichting en interieur in de originele staat van 1937. 
 
De doelstelling 2015: 
Het Jacht op zo kort mogelijke termijn en verantwoord vaar gereed maken voor vaartochten en het, 
gefaseerd  terugplaatsen en waar nodig herstellen/restaureren van interieur en inrichting.  
 
Gekozen werd voor een gefaseerde aanpak waarbij in eerste instantie bovendeks het interieur en de 
betimmering zullen worden teruggeplaatst. Tegelijkertijd zouden de nodige 
voorzieningen/faciliteiten worden aangebracht met het doel het Jacht weer in te zetten voor 
vaartochten. Kort geschetst drie mijlpalen:  

- 27 april Koningsdag, beperkte inrichting, in bezit van tijdelijk Binnenvaartcertificaat  
- Vanaf juli de eerste vaartochten met gasten.  

Bovendeks toegankelijk, ingericht en interieur/beschieting teruggeplaatst.  
 Noodzakelijke  en voldoende voorzieningen aan boord voor de gasten tijdens dagtochten  

- Vanaf medio augustus meerdaagse vaartochten (o.a. Sail Amsterdam en Wereldhavendagen 
Rotterdam): accommodatie/faciliteiten aan boord voor bemanning. 

 
Vanaf zomer 2015, zodra het interieur bovendeks (salon, eetkamer, hal en stuurhuis, trapportalen, 
dekken) en de nodige voorzieningen zijn aangebracht, is het Jacht weer veelvuldig  ingezet voor 
vaartochten waaronder meerdaagse tochten naar Antwerpen en Willemstad en deelname aan 
maritieme evenementen waaronder Sail Amsterdam en Wereldhavendagen Rotterdam. 
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Voor het weer inbouwen van het interieur is een tijdelijke erkenning verkregen als leerbedrijf 
waardoor door het Hout en Meubelcollege Rotterdam gedurende enkele periodes in de eerste helft 
van 2015 stagiaires succesvol zijn ingezet aan boord.  
 
 
 
Onder de professionele begeleiding van twee-oud werknemers van Struik & Hamerslag 
scheepsinterieur bouwers/meubelmakers (ervaren en deskundig in de jachtbouw) zijn de 
werkzaamheden uitgevoerd. 
 
Dankzij aanvullende giften van diverse fondsen, de niet aflatende inzet van onze vrijwilligers en de 
broodnodige ondersteuning van onze Sponsoren, Vrienden, is de ambitieuze planning 2015 
gerealiseerd. 
 
He bestuur kan terugkijken op een hectisch en intensief 2015, waarbij, na twee en een half jaar uit 
de vaart te zijn geweest, in juli de “Piet Hein” weer ingezet kon worden voor vaartochten met onze 
gasten.  
In 2015 zijn alsnog dertig vaartochten, in een ingekort vaarseizoen, gerealiseerd. 
 
De succesvolle terugkeer van het voormalig Koninklijk jacht “Piet Hein” in 2015  -  na een periode 
van “hard buffelen”, vasthouden van de motivatie door onze vrijwilligers, Vrienden, Sponsoren, 
Fondsen en bedrijven die ons hebben ondersteund -  is een feit.  
 

 
Vooruitblik 2016 
 
In 2016 zal de fase van de inbouw van het interieur benedendeks en de nodige 
herstelwerkzaamheden definitief afgerond zijn.  
In 2016 zal het jacht weer worden ingezet voor vaartochten en evenementen.  
Meer dan voorheen zal het jacht ook ingezet worden buiten de regio Rotterdam waarbij ook de 
toegankelijkheid  voor belangstellenden zal worden vergroot. 
 
 
Beleid 
 
Referte Beleidsplan Piet Hein (zie www.piethein.nu : organisatie) 

 

 

http://www.piethein.nu/
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Financiën 

 
Na het zeer omvangrijke “staalwerk” in 2014 voer het Jacht op eigen kracht eind december 2014 

terug naar haar vaste ligplaats in Heijplaat. Niet nadat zich in december nog een tegenvaller had 

voorgedaan bij het vaar gereed maken van het Jacht. Het weer in lijn brengen van de schroefassen 

bracht veel extra kosten met zich mede, die in het kader van de restauratie zijn geactiveerd. Met deze 

werkzaamheden was een bedrag ad € 33.000 gemoeid, waar tegenover gelukkig een tweetal 

omvangrijke schenkingen stonden met een totaalbedrag van € 15.000, welke bedragen in 2015 zijn 

ontvangen. De geactiveerde restauratiekosten konden daarop dalen met genoemd bedrag.  

 

Nadat het Jacht weer veilig op het vaste ligplaats was afgemeerd kon het verdere restauratieproces 

weer worden opgepakt. Via actieve wervingsactiviteiten is het gelukt om het omvangrijke bedrag ad 

€ 63.050,-- te genereren bij diverse Fondsen en bedrijfsleven. Zonder die enorme betrokkenheid van 

deze stakeholders zou het niet mogelijk geweest zijn deze laatste fase van het totale restauratieproces 

af te ronden. Daarnaast echter mag niet onvermeld blijven dat vanuit het Rotterdamse bedrijfsleven 

ook via een substantiële bijdrage in natura het restauratieproces zich in gunstige zin kon ontwikkelen.  

 

Uit eigen middelen heeft de Stichting met een bedrag ad € 10.511,24 aan de financiering van de 

restauratie bijgedragen. Dit bedrag heeft volledig betrekking op de reiskosten en dagvergoedingen 

voor de vrijwilligers. Onze vaste kern van vrijwilligers heeft weer veel werk verricht om het Jacht in 

haar oude glorie te herstellen. Als bestuur prijzen we ons bijzonder gelukkig met deze 

“oudgedienden” met diverse achtergronden, maar allemaal behept met een grote passie voor de “Piet 

Hein”. Daarnaast waren een paar gepensioneerde gespecialiseerde scheepstimmermannen van Struik 

en Hamerslag bereid de nodige uren te steken in de restauratie.  

 

In de laatste fase van de restauratie zijn de originele panelen en inrichtingsstukken weer op hun plaats 

gezet met als “pièce de résistence” het weer in de originele staat herstellen van de eigenaars hut, de 

hut van de oorspronkelijke eigenaren van het Jacht, Prinses Juliana en Prins Bernhard. Ook dit werk 

wordt, naast de inzet van onze vrijwilligers, verricht door een gespecialiseerde scheepstimmerman. 

 

De totale kosten van deze fase 3 van de restauratie komen neer op € 73.561,24. Evenals het geval was 

bij de eerdere stadia van de restauratie wordt het gedeelte van dit bedrag dat niet gefinancierd is met 

externe schenkingen geactiveerd. Dat betekent dat de eigen inbreng van de Stichting in 2015 van € 

10.511,24 wordt geactiveerd. Zoals al toegelicht in het jaarverslag 2014 is deze werkwijze 

afgesproken met onze externe accountant. In de toelichting op de balans wordt deze werkwijze nader 

kwantitatief onderbouwd.  

Niettegenstaande het voortgaande restauratieproces zijn in 2015 ook al weer vaartochten geweest, 

waardoor ook een fraaie extra inkomensstroom van € 11.232,55  kon worden ontwikkeld. Ook de 

verkoop van herdenkingsboeken ontwikkelde zich in 2015 naar wens. 
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Onze kring van Vrienden onderging in 2015 ook een paar mutaties, naast het vertrek van een vriend, 

konden we halverwege het jaar ook een nieuwe vriend verwelkomen. Terwijl zich in het najaar van  

 

2015 nog een nieuwe vriend aanmeldde, die in 2016 voor het eerst gaat bijdragen. Voor 2016 

betekenen deze mutaties dat de Vrienden in 2016 een totaal bedrag van bijna  € 38.000,--  zullen 

bijdragen aan de instandhouding van het Jacht. Als bestuur zijn we uiteraard zeer verguld met deze 

ontwikkeling. 

 

Naast de giften die werden ontvangen ten behoeve van de restauratie hebben ook enige gasten, die 

met het Jacht een vaartocht hebben gemaakt, geld geschonken aan de Stichting. Deze blijken van 

waardering voor het werk van de Stichting worden uiteraard zeer op prijs gesteld. 

 

Bij de kosten valt op dat de beheerskosten zijn gedaald. De reden hierachter is de eerder genoemde 

activering van de reiskosten en dagvergoedingen die expliciet zijn gemaakt ten behoeve van de 

restauratie. Vanzelfsprekend vindt dit ook zijn weerslag in het netto resultaat over 2015. De 

verzekeringskosten kunnen worden beschouwd als structureel en in dat verband kunnen ze worden 

beschouwd als jaarlijkse vaste kosten. 

 

Aan interestkosten, voortvloeiend uit de lening van het Nationaal Restauratie Fonds  is een bedrag 

geboekt van € 750,--, deze kosten worden ingaande 2015 expliciet opgevoerd onder de 

organisatiekosten. Op de hoofdsom van de lening wordt ingaande juli 2017, volgens het annuïtaire 

systeem afgelost, hetgeen vanzelfsprekend gevolgen heeft voor de liquiditeitspositie van de Stichting. 

“Regeren is vooruitzien”, dus nu al dient in het liquiditeitsbeleid te worden vooruitgelopen op deze 

vastliggende ontwikkeling. 

 

Het uiteindelijke resultaat over het boekjaar 2015 wordt ten gunste van het eigen vermogen geboekt. 

 

 

Bestuur Stichting Piet Hein, 

Rotterdam, 6 april 2016. 
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Financieel overzicht 2015 
 
 

Balans per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers over 2014 

    

 
2015 

 
2014 

Activa 
   

    Koninklijk Jacht "Piet Hein  €                          -    
 

 €                             -    

geactiveerde restauratie kosten  €           112.515,49  
 

 €             121.692,40  

Koelkasten  €               1.118,40  
  Herdenkingsboeken  €               8.730,00  
 

 €               10.912,50  

Souvenirs  €                  590,50  
 

 €                 1.181,00  

Vorderingen  €               9.310,54  
 

 €               25.823,90  

Liquide middelen  €             25.116,53  
 

 €               21.883,42  

    

    Totaal  €           157.381,46     €             181.493,22  

  
   

    

    Passiva 
   

    Eigen vermogen  €             97.983,13  
 

 €               82.490,01  

Lening NRF  €             50.000,00  
 

 €               50.000,00  

Kortlopende schulden  €               9.398,33  
 

 €               34.003,21  

    Vooruit ontvangen giften 
  

 €                                     -    

    Nog te ontvangen giften  €                          -    
 

 €               15.000,00  

    Totaal  €           157.381,46     €             181.493,22  
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    Resultatenrekening per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers over 2014 

 

 

2015 

 

2014 

Opbrengsten 

   Vaartochten en entreegelden  €             11.232,55  

 

 €                            -    

Sponsoring  €             30.247,82  

 

 €              32.477,82  

Verkoop herdenkingsboeken  €                  537,65  

 

 €                   128,80  

Verkoop wapenschildjes  €                    42,32  

 

 €                     35,04  

Verkoop manchetknopen  €                  169,42  

  Giften t.b.v. restauratie  €             63.050,00  

 

 €            188.100,00  

Giften   €                  545,00  

 

 €                       5,50  

Interest  €                  167,39  

 

 €                   550,18  

    Totaal  €           105.992,15     €            221.297,34  

    Kosten 

   
Afschrijvingskosten  €               7.740,75  

 

 €                3.261,89  

Kosten beheer  €               2.921,68  

 

 €              10.649,18  

Communicatie  €                  263,99  

 

 €                   260,76  

Onderhoud schip  €                          -    

 

 €                3.162,56  

Restauratie  €             63.050,00  

 

 €            188.100,00  

Verzekering  €             11.633,88  

 

 €              11.479,79  

Algemene Kosten Schip  €                  130,28  

 

 €                            -    

Organisatiekosten  €               4.758,45  

 

 €                5.803,45  

Interestkosten lening    €                          -    

 

 €                   375,00  

    Subtotaal  €             90.499,03  

 

 €              23.092,63  

    Resultaat  €             15.493,12  

 

 €               (1.795,29) 

    Totaal  €           105.992,15     €             221.297,34  
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Toelichting op het Financieel Jaarverslag 2015 Balans 

    Geactiveerde restauratiekosten 
  

 €             112.515,49  

Restauratiekosten t/m 2014  €          121.692,40  
 

 

Giften restauratie schroefassen 2014, 
ontvangen in 2015  €           (15.000,00)  

 
 

Saldo  €          106.692,40  
 

 

   
 

Restauratiekosten 2015  €            73.561,24  
 

 

Ontvangen subsidies t.b.v. rest. 2015  €           (63.050,00)  
 

 

Te activeren  €            10.511,24  
 

 

Afschrijving geact. rest. kosten  €            (4.688,15) 
 

 

Geactiveerde restauratiekosten  €          112.515,49  
  

    Koelkasten 
  

 €                 1.118,40  

Aanschaf koelkasten 2015  €              1.398,00  
 

 

Afschrijving 2015  €                 279,60  
 

 

 
 €              1.118,40  

  

    Voorraad Boeken 
  

 €                  8.730,00  

Herdenkingsboeken  €            10.912,50  
  Afschrijving 2014  €              2.182,50  
  

 
 €              8.730,00  

  

    Voorraad Souvenirs 
  

 €                     590,50  

Schildjes/Manchetknopen  €               1.181,00  
  Afschrijving 2014  €                  590,50  
  

 
 €                  590,50  

  

    Vorderingen 
  

 €                  9.310,54  

Vooruitbetaalde assurantie premie  €               3.821,45  
  Nog te vorderen interest  €                  167,39  
  Debiteuren herdenkingsboek  €                  175,50  
  Debiteuren wapenschildje  €                    21,20  
  Te vorderen BTW  €               5.125,00  
  

 
 €               9.310,54  
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    Liquide middelen 
  

 €                25.116,53  

ABN-AMRO 59.64.43.811  €               1.369,82  
  ABN-AMRO 41.84.68.117 Internet  €             23.746,71  
  

 
 €             25.116,53  

  

    Eigen Vermogen 
  

 €                97.983,13  

Eigen vermogen per 1 januari 2015  €             82.490,01  
  Resultaat 2015  €             15.493,12  
  

 
 €             97.983,13  

  

    Lening Nationaal Restauratie Fonds 
  

 €                50.000,00  

Lening  €             50.000,00  
  

 
 €             50.000,00  

  

    Kortlopende schulden 
  

 €                   9.398,33  

Nog te betalen reiskosten  €                  185,90  
  Nog te betalen dagvergoeding  €                    96,00  
  Nog te betalen assurantie premie.  €                      9,93  
 

    

Nog te betalen restauratie kosten  €               9.099,00  
  Nog te betalen communicatiekosten  €                      7,50  
  

 
                  9.398,33  
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Toelichting op het Financieel Jaarverslag 2015 Resultatenrekening 

    

    Vaartochten en entreegelden 
  

 €                 11.232,55  

Vaartochten en evenementen  €             11.232,55  
  

 
 €             11.232,55  

  

    Opbrengst sponsoring 
  

 €                 30.247,82  

AON Hudig  €               2.268,91  
  Maersk  €               4.500,00  
  Matrans Holding BV  €               4.450,00  
  Peterson's Havenbedrijf  €               4.450,00  
  Van Oord Dredging  €               4.750,00  
  Post & Co  €               2.268,91  
  Kieldrecht  €               5.040,00  
  De Voogt  €               2.520,00  
  

 
 €             30.247,82  

  

    Opbrengst verkoop wapenschildjes 
  

 €                         42,32  

Opbrengst verkoop wapenschildjes  €                    42,32  
  

 
 €                    42,32  

    
   Opbrengst verkoop boeken 
  

 €                       537,65  

Opbrengst verkoop boeken  €                  537,65  
  

 
 €                  537,65  

  

    Opbrengst verkoop manchetknopen 
  

 €                       169,42  

Opbrengst verkoop manchetknopen  €                  169,42  
  

 
 €                  169,42  

  

    Ontvangen giften 
  

 €                       545,00  

Ontvangen giften  €                  545,00  
  

 
 €                  545,00  

  

    Ontvangen interest 
  

 €                       167,39  

Ontvangen interest AAB  €                  167,39  
  

 
 €                  167,39  
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Ontvangen giften tbv restauratie 2015 
 

 €                63.050,00  

Giften  €             63.050,00  
  

 
 €             63.050,00  

  

    Afschrijvingskosten  
  

 €                  7.740,75  

Boeken  €               2.182,50  
  Souvenirs  €                  590,50  
  Koelkasten  €                  279,60  
  Geactiveerde restauratie kosten  €               4.688,15  
  

 
 €               7.740,75  

  

    Kosten Beheer 
  

 €                   2.921,68  

Bemanning algemeen  €                  898,20  
  Voeding bemanning  €               1.554,23  
  Reiskosten bemanning  €                  421,25  
  Dagvergoeding  €                    48,00  
  

 
 €               2.921,68  

  

    Communicatie 
  

 €                      263,99  

Kosten mobiele telefoon  €                  263,99  
  

 
 €                  263,99  

    
   Kosten restauratie 
  

 €                 63.050,00  

Restauratie  €             63.050,00  
  

 
 €             63.050,00  

  

    Verzekeringen 
  

 €                 11.633,88  

AON Hudig Casco  €               8.497,61  
  AON Hudig P & I  €               1.249,93  
  AON Hudig Ongev.verz.crew  €                  395,04  
  AON Hudig Aanspr.verzekering  €                  765,32  
  AON Aanspr.verzekering Bestuur  €                  725,98  
  

 
 €             11.633,88  
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Algemene Kosten Schip 
  

 €                      130,28  

Havengelden  €                    89,50  
 

    

Sanitairkosten/Wasserij  €                    25,23  
  Diverse kosten  €                    15,55  
  Kosten Kaarten  €                          -    
  

 
 €                  130,28  

  

 
    

  Organisatiekosten  
  

 €                   4.758,45  

Organisatiekosten algemeen  €                  533,30  
  Bestuurskosten  €                    96,03  
  Representatiekosten  €               1.389,65  
  Secretariaatskosten  €                          -    
  Diverse kosten  €               1.989,47  
  Kosten bijeenkomst medewerkers  €                          -    
  Interestkosten NRF  €                  750,00  
  

 
 €               4.758,45  

  

    

    

 
Verdeling Resultaat 2015 

 
Het positieve saldo 2015 zijnde € 15.493,12, 
wordt ten gunste van het "Eigen Vermogen" 
geboekt.  

 Waddinxveen, 6 april 2016 
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Kasstroom Overzicht 2015 
 

 Saldi per 1 januari 2015 
  ABN-AMRO 59.64.43.811 lopende rekening 
 

 €       1.336,71  
ABN-AMRO 41.84.68.117 Internetrekening 

 
 €     20.546,71  

 
Totaal      €     21.883,42  

     Kasstroom uit Operationele Activiteiten  
 

     INKOMENDE KASSTROMEN 
  Vaartochten, herdenkingsboeken etc.  €    12.555,37  

 Vrienden van de Piet Hein  €    36.599,86  
 Interest 

 
 €          412,23  

 Overige ontvangsten  
 

 €                    -    
 Giften e.d.  €          545,00  
 Giften tbv restauratie 2014  €     15.000,00  
 Giften tbv restauratie 2015  €     63.050,00  
 Totale inkomende kasstroom 

 
 €    128.162,46  

     UITGAANDE KASSTROMEN 
  Betalingen leveranciers/externe 

belanghebbenden  €     99.945,61  
 Betalingen aan vrijwilligers  €     13.074,50  
 Totale uitgaande kasstroom 

 
 €    113.020,11  

  
    Kasstroom uit Investeringsactiviteiten 

 Geactiveerde restauratiekosten  €     10.511,24  
 Koelkasten 

 
 €       1.398,00  

 Totale uitgaande kasstroom 
 

 €      11.909,24  

     Kasstroom uit Financieringsactiviteiten 
 Er zijn geen kasstromen voortvloeiend uit financieringsactiviteiten  €                    -    

     Totale Netto Kasstroom    €        3.233,11  
     

     Geldmiddelen per 31 december 2015    €      25.116,53  
Verdeeld als volgt: 

   ABN-AMRO 59.64.43.811 lopende rekening  €        1.369,82  
ABN-AMRO 41.84.68.117 Bestuur Spaarrekening  €      23.746,71  
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