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Inleiding 
 
 

Van de bestuurstafel 
 

Wanneer je het Koninklijk Jacht Piet Hein betreedt, valt er een warme deken van historisch besef over 
je heen. Of je daar nu gevoelig voor bent of niet. En dat gevoel, noem het maritieme nostalgie, daar 
draait het om. Piet Hein vaart weer na een zeer ingrijpende restauratie in de jaren 2013 – 2015. Met 
dank aan de vele giften van fondsen en bedrijfsleven, de sponsors met het niet aflatende vertrouwen 
in de goede afloop en de liefdevolle, noeste en soms ondankbare arbeid van een groep bevlogen 
vrijwilligers. De Piet hein is terug in al haar glorie. 
 
De doelstelling voor 2016 was de inbouw van het interieur benedendeks en de nodige 
herstelwerkzaamheden definitief af te ronden en het jacht weer voluit in te zetten voor vaartochten en 
evenementen.  
Meer dan voorheen is het schip in het afgelopen jaar ingezet voor meerdaagse tochten ook buiten de 
regio Rotterdam, waarbij ook de toegankelijkheid van het Jacht voor belangstellenden werd verbeterd.  
 
 

       
 
 

Wat een succesvol vaarseizoen is het geworden. Het aantal vaardagen/evenementen heeft de 
Stichting, ook financieel gezien, bepaald goed gedaan.   
 
Vele vaartochten in het voorjaar. Veel nieuwe gasten aan boord. Met in augustus het klapstuk :  een 
prachtige meerdaagse vaartocht door Nederland.  
Verwarmend was telkens de aandacht en interesse van mensen aan de wal en zeker onze gasten aan 
boord.  
De Piet Hein leeft! 
Ons motto: ‘de Piet Hein is ooit door het volk geschonken, wij geven haar weer terug aan het volk” 
heeft door deze nieuwe werkwijze een mooie invulling gekregen. 
 
De meerdaagse vaartocht in augustus heeft een extra wissel getrokken op de bemanningen. Maar 
gezien de reacties is deze inspanning absoluut de moeite waard geweest. 
Het lijkt erop dat een dergelijke `meerdaagse rondvaart` door Nederland zeer wordt gewaardeerd.  
En voor de Stichting een mooi visitekaartje.  
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Alle reden om ook komend vaarseizoen een soortgelijk “uitstapje” te plannen, naar het zicht laat 
aanzien in de maand juni. Een reis van Tiel (Maritiem), via de Hanzesteden naar Kampen voor de 
Hanzedagen, dan via Alkmaar naar Sail Den Helder en via het IJsselmeer/Randmeren weer terug naar 
Rotterdam. 
 

Ook zijn we in 2016 in contact gekomen met de Stichting Vaarkracht. Een prachtig initiatief en een 
fantastisch doel: Op het water al je zorgen vergeten. “Even een moment geen kankerpatiënt”.  Zes 
vaartochten in de Rotterdamse haven en op de Randmeren benadrukken de goede relatie die wij 
inmiddels met Vaarkracht hebben. De intentie is uitgesproken deze "samenwerking/partnership" ook 
in het komende vaarseizoenen vast te houden. 2017 zullen er, naar het zich laat aanzien, wederom 
zo’n 10 tot 13 Vaarkrachtvaartochten worden ingepland. 
 
Alle effort die gestopt is  in de noodzakelijke restauratie onderwaterschip 2013-2014 met aansluitend 
het herinrichten (en in 2015 ook weer varen met gasten), heeft de Stichting absoluut geen windeieren 
gelegd.  
 
Onderhoud is en blijft een essentieel deel van het behoud van het jacht. In het afgelopen jaar zijn 
diverse lekkages geconstateerd. Op basis van een onderzoek heeft het bestuur van de Stichting 
besloten deze lekkages te verhelpen. Begonnen is met de werving van de financiële middelen bij 
Fondsen, zowel als het bedrijfsleven. De planning is om het werk uit te voeren in twee fases, met de 
eerste is inmiddels begonnen tot eind april 2017. De tweede fase zal zich afspelen in de winter- 
onderhoudsperiode 2017/2018. 
 
Al met al is het Bestuur van mening dat het Prinsenjacht uit 1937 weer in al haar Glorie aanwezig is op 
de Nederlandse wateren. Het aantal aanvragen en de belangstelling in het algemeen, geven veel 
motivatie om op de ingeslagen weg verder te gaan. 
 
 

Beleid 
 
Referte Beleidsplan Piet Hein (zie www.piethein.nu/organisatie). 
 

 

Financiën 

 
In het voorbije jaar 2016 is het omvangrijke restauratieproces van de afgelopen jaren afgerond.  
Het nog openstaande bedrag aan te betalen restauratiekosten van € 9.099,-- is inmiddels ook geheel 
besteed en de betreffende laatste werkzaamheden van het terugplaatsen van het originele interieur 
zijn afgerond. Ook het “piece de résistance”, het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de 
eigenaarshut, is gereed gekomen. Een waarlijk meesterwerk, het vervaardigen van een replica het bed 
aan de hand van oude foto’s, alsmede het restaureren van de oorspronkelijke kaptafel van Prinses 
Juliana. De grote mate van vakkennis en inzet van onze vrijwilligers, waaronder twee gepensioneerde  

http://www.piethein.nu/
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“tovenaars” van Yacht Interiors and Refits Struik en Hamerslag, mogen hier wel even apart genoemd 
worden.  
 
De laatste fase van de restauratiewerkzaamheden gaat eigenlijk naadloos over in de reguliere 
onderhoudswerkzaamheden. Hiertoe behoren o.a. de kosten voor het verf- en lakwerk uitgevoerd 
door de Schilder^sCOOL en Maasmond.   
 
Daarmede komen de “lopende” onderhoudskosten op een bedrag ad € 15.493,97.  In de jaren vóór de 
restauratie bedroegen de langjarige gemiddelde onderhoudskosten ca. € 15.500,-- waarmede het 
bedrag voor 2016 aardig in lijn ligt. 
 
Aan de inkomstenkant valt onmiddellijk het bedrag dat gerealiseerd kon worden door de vaartochten 
op. 2016 was, zoals hiervoor ook al beschreven,  een goed jaar.   
 
In het afgelopen jaar mochten we twee nieuwe Vrienden verwelkomen, hetgeen de fraaie stijging van 
de “Sponsoring” inkomsten verklaart. Een nieuwe Vriend betaalde in 2016  maar gelijk voor anderhalf 
jaar, waarmede het Balans bedrag op de balans onder “vooruit ontvangen bedragen” is verklaard.  
 
De verkoop van artikelen bereikte het afgelopen jaar ook een hoogtepunt, met als absolute uitschieter 
de opbrengst van de verkoop van herdenkingsboeken. Tijdens de maand in het land werd het boek 
gretig verkocht, waarbij de gehanteerde verkoopprijs zeker een verkoop argument was.   
 
In 2016 is ook een nieuwe voorraad stropdassen aangemaakt, waarbij met name de hoge kwaliteit 
moet worden geroemd.  De verkoopprijs is inmiddels aangepast, aangezien gebleken is dat “onze” 
verkoopprijs toch wat aan de hoge kant was. Voor 2017 wordt dan ook een hogere omzet van de 
stropdassen verwacht. De voorraad stropdassen wordt overigens in 5 jaren afgeschreven.  
 
In 2016 is een giftenbox aangeschaft waarin gasten, tijdens een vaartocht, hun bijdragen aan de 
instandhouding van het Jacht kunnen deponeren. Het blijkt dat deze nieuwe mogelijkheid om geld te 
schenken in een behoefte voorziet. Overigens valt het afgelopen jaar ook op dat vaargasten een 
schenking doen door een bedrag over te maken op de bankrekening van de Stichting. Voor de wat 
grotere bedragen is deze wijze van schenken zeer geschikt, aangezien een giftenbox niet helemaal 
veilig kan zijn. 
Al met al werd op deze wijze een bedrag aan giften van iets meer dan negenhonderd euro. Een mooi 
resultaat, ook hier blijkt dat de Piet Hein leeft, men vindt het een voorrecht en tocht mee te maken 
waaruit dan ook het gevoel ontstaat om een gift te doen aan de Stichting.  Van deze zijde wordt 
dergelijk gedrag natuurlijk zeer op prijs gesteld. 
 
De geactiveerde restauratiekosten worden in 25 jaar afgeschreven. Aan de totale afschrijvingskosten 
werd in 2016 ook de afschrijving op de voorraad stropdassen meegenomen.  
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De kosten beheer lijken in 2016 aanzienlijk te zijn gestegen ten opzichte van 2015, maar niet vergeten 
moet hier worden dat deze kosten in 2015 vertekend zijn in verband met de activering van de reis- en 
dagvergoeding die betrekking heeft gehad op de restauratie. Daarmede is een bedrag gemoeid van  
€ 10.511,24. Het afgelopen jaar vertoont weer een normaal beeld van deze kosten.  
 
Halverwege het jaar kwamen er voorts drie nieuwe vrijwilligers bij, die ook gelijk hun beste beentje 
voor zetten bij de uit te voeren werkzaamheden 
 
De verzekeringskosten kunnen als structureel worden beschouwd met weinig beweging. Deze kosten 
zijn ook enigszins gerelateerd aan de ontwikkelingen in de internationale  verzekeringsmarkt. 
 
De stijging van de organisatiekosten wordt vooral veroorzaakt door het feit dat we in 2016 weer een 
bijeenkomst van alle medewerkers (en echtgenotes) hebben gehad, een evenement dat in 2015 werd 
overgeslagen. Voorts namen we in 2016 op passende wijze afscheid van de technische man in het 
bestuur met een vaartocht met het Jacht met externe gasten. Tenslotte kregen we in 2016 ook te 
maken met inspectiewerkzaamheden ter certificering van de “Piet Hein”, hetgeen resulteerde in een 
kostenpost van zo’n € 2.500,--.   
 
Al met al resulteren alle opbrengsten en kosten in een positief saldo van € 6.104,04 voor 2016, welke 
bedrag wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. 
 
Rest nog op te merken dat de vooruitzichten voor 2017 veelbelovend zijn, mede vanwege de deelname 
aan “Tiel Maritiem” met aansluitend een mooie tocht langs diverse Hanzesteden aan de IJssel. Het 
bezoek aan die fraaie rivier wordt afgerond met onze participatie aan de Hanzedagen in Kampen. 
Vervolgens staat Sail Den Helder op het programma, waarna op de terugtocht naar Rotterdam nog een 
activiteit met de Stichting Catalina is gepland.  
 
 
Het uiteindelijke resultaat over het boekjaar 2016 wordt ten gunste van het eigen vermogen geboekt. 
 
 
Bestuur Stichting Piet Hein, 
Rotterdam, 15 februari 2017. 
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Financieel overzicht 2016 
 
 

Balans per 31 december 2016 met vergelijkende cijfers over 2015 

 2015 2016 

Activa   

   

Koninklijk Jacht "Piet Hein  €                          -     €                                     -    

Geactiveerde restauratie kosten  €           112.515,49   €                      107.827,34  

Koelkasten  €               1.118,40   €                             838,80  

Herdenkingsboeken  €               8.730,00   €                          6.547,50  

Souvenirs  €                  590,50   €                                     -    

Voorraad stropdassen   €                          1.715,00  

Vorderingen  €               9.310,54   €                          5.588,44  

Liquide middelen  €             25.116,53   €                        36.699,25  

   

Totaal  €           157.381,46   €                      159.216,33  

    

   

Passiva   

   

Eigen vermogen  €             97.983,13   €                      104.087,17  

Lening NRF  €             50.000,00   €                        50.000,00  

Kortlopende schulden  €               9.398,33   €                               89,16  

Vooruit ontvangen bedragen   €                          5.040,00  

   

Totaal  €           157.381,46   €                      159.216,33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Nationaal huwelijksgeschenk HKH Prinses Juliana en ZKH Prins Bernhard 28 augustus 1937 

 

Stichting Piet Hein • Boompjes 627, 3011 XZ Rotterdam • Internet: www.piethein.nu 
KvK nr. 41127313 • IBAN: NL62ABNA0596443811 • BTW nr. NL007114096B01 • ANBI sinds 01-01-2008 

 

Versie 12 februari 2017                                                                                                                                               Pagina 8 van 16                                                                                                                                                                

 
Resultatenrekening per 31 december 2016 met vergelijkende cijfers over 2015 
 

 2015 2016 

Opbrengsten   

   

Vaartochten en entreegelden  €          11.232,55   €                        23.755,00  

Sponsoring  €          30.247,82   €                        40.327,82  

Opbrengst verkoop herdenkingsboeken  €               537,65   €                          1.873,60  

Opbrengst verkoop wapenschildje  €                 42,32   €                               49,59  

Opbrengst verkoop stropdassen   €                             376,03  

Opbrengst verkoop manchetknopen  €               169,42   €                             119,41  

Ontvangen giften t.b.v. restauratie  €          63.050,00   €                                     -    

Ontvangen giften   €               545,00   €                             928,00  

Ontvangen interest  €               167,39   €                               41,74  

   

Totaal  €        105.992,15   €                        67.471,19  

   

   

Kosten   

   

Afschrijvingskosten  €            7.740,75   €                          8.169,50  

Kosten beheer  €            2.921,68   €                        13.109,84  

Communicatie  €               263,99   €                             271,37  

Onderhoud schip  €                        -     €                        15.493,97  

Kosten restauratie  €          63.050,00   €                                     -    

Verzekering  €          11.633,88   €                        11.819,78  

Algemene Kosten Schip  €               130,28   €                             153,26  

Organisatiekosten  €            4.758,45   €                        12.349,43  

   

Subtotaal  €          90.499,03   €                        61.367,15  

   

Resultaat  €          15.493,12   €                          6.104,04  

   

Totaal  €        105.992,15   €                        67.471,19  

 
  



 Nationaal huwelijksgeschenk HKH Prinses Juliana en ZKH Prins Bernhard 28 augustus 1937 

 

Stichting Piet Hein • Boompjes 627, 3011 XZ Rotterdam • Internet: www.piethein.nu 
KvK nr. 41127313 • IBAN: NL62ABNA0596443811 • BTW nr. NL007114096B01 • ANBI sinds 01-01-2008 

 

Versie 12 februari 2017                                                                                                                                               Pagina 9 van 16                                                                                                                                                                

 

Toelichting op het Financieel Jaarverslag 2016 Balans  
    

   

Geactiveerde restauratiekosten   €                      107.827,34  

Geactiveerde restauratiekosten   €           112.515,49   

Afschrijving geact. rest. kosten  €               4.688,15   

  €           107.827,34   

   

Koelkasten   €                             838,80  

Koelkasten  €               1.118,40   

Afschrijving 2016  €                  279,60   

  €                  838,80   

   

Voorraad Boeken   €                          6.547,50  

Herdenkingsboeken  €               8.730,00   
Afschrijving 2016  €               2.182,50   

  €               6.547,50   

   

Voorraad Souvenirs   €                                     -    

Schildjes/Manchetknopen  €                  590,50   
Afschrijving 2016  €                  590,50   

  €                          -     

   

Voorraad stropdassen   €                          1.715,00  

Stropdassen 2016  €               2.143,75   
Afschrijving 2016  €                  428,75   

  €               1.715,00   

   

Vorderingen   €                          5.588,44  

Vooruitbetaalde ass.premie  €               4.563,70   
Nog te vorderen interest  €                    41,74   
Te vorderen BTW  €                  983,00   

  €               5.588,44   

   

Liquide middelen   €                        36.699,25  

ABN-AMRO 59.64.43.811  €                    52,54   
ABN-AMRO 41.84.68.117 Internet  €             36.646,71   

  €             36.699,25   
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Eigen Vermogen   €                      104.087,17  

Eigen vermogen per 1 januari 2016  €             97.983,13   
Resultaat 2016  €               6.104,04   

  €           104.087,17   

   

Lening Nationaal Restauratie Fonds   €                        50.000,00  

Lening  €             50.000,00   

  €             50.000,00   

   

Kortlopende schulden   €                               89,16  

Nog te betalen communicatiekosten  €                      8,00   
Nog te betalen bankkosten  €                    18,66   
Nog te betalen interest NRF  €                    62,50   

  €                    89,16   

   

Vooruit ontvangen bedragen   €                          5.040,00  

Vooruit ontvangen Vrienden bijdrage  €               5.040,00   

  €               5.040,00   
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Toelichting op het Financieel Jaarverslag 2016 Resultatenrekening 

   

Vaartochten en entreegelden   €                        23.755,00  

Vaartochten en evenementen 

gedurende boekjaar 2016 €             23.755,00  

 €             23.755,00   

   

Opbrengst sponsoring   €                        40.327,82  

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  €               5.040,00   
Maasmond  €               2.520,00   
RH Marine  €               5.040,00   

  €             40.327,82   

   

Opbrengst verkoop wapenschildje   €                               49,59  

Opbrengst verkoop wapenschildje  €                    49,59   

  €                    49,59   
    

Opbrengst verkoop boeken   €                          1.873,60  

Opbrengst verkoop boeken  €               1.873,60   

  €               1.873,60   

   

Opbrengst verkoop manchetknopen   €                             119,41  

Opbrengst verkoop manchetknopen  €                  119,41   

  €                  119,41   

   

Opbrengst verkoop stropdassen   €                             376,03  

Opbrengst verkoop stropdassen  €                  376,03   

  €                  376,03   

   

Ontvangen giften   €                             928,00  

Ontvangen giften  €                  928,00   

  €                  928,00   
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Ontvangen interest   €                               41,74  

Ontvangen interest AAB  €                    41,74   

  €                    41,74   

   

Afschrijvingskosten    €                          8.169,50  

Afschrijvingskosten boeken  €               2.182,50   
Afschrijvingskosten souvenirs  €                  590,50   
Afschrijvingskosten koelkasten  €                  279,60   
Afschrijvingskosten geact. Rest. 

Kosten  €               4.688,15   
Afschrijvingskosten stropdassen  €                  428,75   

  €               8.169,50   

   

Kosten Beheer   €                        13.109,84  

Kosten bemanning algemeen  €               2.070,34   
Kosten voeding bemanning  €               1.260,90   
Reiskosten bemanning  €               6.650,60   
Dagvergoeding  €               3.128,00   

  €             13.109,84   
    

Communicatie   €                             271,37  

Kosten mobiele telefoon  €                  240,37   
Kosten VHF vergunning  €                    31,00   

  €                  271,37   
    

Onderhoudskosten schip   €                        15.493,97  

Onderhoudskosten schip  €             15.493,97   
  €             15.493,97   
   

Verzekeringen   €                        11.819,78  

AON Hudig Casco  €               8.548,35   
AON Hudig P & I  €               1.249,93   
AON Hudig Ongev.verz.crew  €                  545,53   
AON Hudig Aanspr.verzekering  €                  749,95   
AON Aanspr.verzekering Bestuur  €                  726,02   

  €             11.819,78   
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Algemene Kosten Schip   €                             153,26  

Havengelden  €                    62,05      

Sanitairkosten/Wasserij  €                          -     
Diverse kosten  €                    39,15   
Kosten Kaarten  €                    52,06   

  €                  153,26   

      
Organisatiekosten    €                        12.349,43  

Organisatiekosten algemeen  €                  334,65   
Bestuurskosten  €                  109,51   
Representatiekosten  €               3.350,71   
Secretariaatskosten  €                  103,98   
Diverse kosten  €               5.820,93   
Kosten bijeenkomst medewerkers  €               1.358,05   
Interestkosten NRF  €                  750,00   
Brandstofkosten  €                  521,60   

  €             12.349,43   

   

   

 Verdeling Resultaat 2016 

   

 Het positieve saldo over 2016 zijnde € 6.104,04 

 wordt ten gunste van het "Eigen Vermogen" geboekt. 

 
Waddinxveen, 10 februari 2017 
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 Kasstroom Overzicht 2016  
 

Saldi per 1 januari 2016   
ABN-AMRO 59.64.43.811 lopende rekening   €        1.369,82  

ABN-AMRO 41.84.68.117 Internetrekening   €      23.746,71  

 Totaal      €      25.116,53  

     

Kasstroom uit Operationele Activiteiten  
     

INKOMENDE KASSTROMEN   

Ontvangen van debiteuren vaartochten, boeken etc.  €               27.727,50   
Ontvangen van debiteuren Vrienden van de Piet Hein  €               54.895,06   
Ontvangen interest   €                     167,39   
Overige ontvangsten    €                               -     
Ontvangen giften e.d.  €                     928,00   
Totale inkomende kasstroom   €      83.717,95  

     
UITGAANDE KASSTROMEN   
Betalingen aan leveranciers/externe belanghebbenden  €               61.545,71   
Betalingen aan vrijwilligers  €               10.589,52   
Totale uitgaande kasstroom   €      72.135,23  
      

Kasstroom uit Investeringsactiviteiten  
Er zijn geen kasstromen voortvloeiend uit investeringsactiviteiten  €                       -    

     

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

     
Totale Netto Kasstroom    €     11.582,72  

     
Geldmiddelen per 31 december 2016    €     36.699,25  
Verdeeld als volgt:    

ABN-AMRO 59.64.43.811 lopende rekening   €                      52,54    

ABN-AMRO 41.84.68.117 Bestuur Spaarrekening   €              36.646,71   
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Kascontrole Stichting Piet Hein 2016 
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Verklaring Stichting Piet Hein 2016  

 


