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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Erfgoedpark Batavialand. In het jaarverslag en
de jaarrekening verantwoorden Bestuur en Directie het gevoerde beleid, de werkzaamheden
en de financiële huishouding in het verslagjaar.
Dankzij een financiële bijdrage van de provincie Flevoland heeft de Stichting in 2016 verder
kunnen werken aan de totstandkoming van Erfgoedpark Batavialand dat ontstaat uit een
integratie van de (museale) taken van Erfgoedcentrum Nieuw Land, de Bataviawerf en het
Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, alle gevestigd in Lelystad.
Dit Nederlandse erfgoedpark vertelt het typisch Nederlandse verhaal over het leven op de
grens van land en water. Het park toont en versterkt het typische Nederlandse verhaal van
het leven op de grens van land en water in het verleden, heden en de toekomst. Het verhaal
van Nederland en haar unieke identiteit. Flevoland is als grootste polder ter wereld met haar
land-water-land-geschiedenis de manifestatie van deze identiteit en daarmee de optimale
locatie van dit park.
Eind 2015 is een convenant opgesteld waarin de intenties van alle bij de vorming van
Batavialand betrokken partijen verwoord zijn. Dit convenant is in januari 2016 op het
provinciehuis getekend door alle betrokken partijen.
Eind 2016 hebben de partners van de GR Erfgoedcentrum Nieuw Land definitief besloten om
de huidige GR te ontvlechten, de museale taken over te dragen aan Batavialand en de
archieftaken onder te brengen in de herziene GR Het Flevolands Archief. Zowel de gemeente
Lelystad als de Provincie Flevoland hebben eind 2016 besloten tot overname van (delen van)
het vastgoed van de Gr Erfgoedcentrum Nieuw Land. Daarnaast hebben Provinciale Staten
ingestemd met de verstrekking van een eenmalige bijdrage van ruim 2,5 miljoen Euro voor
de ontwikkeling van Batavialand.
Begin 2017 heeft de OR van Nieuw Land een positief advies gegeven over de voorgenomen
integratie van de museale taken van Nieuw Land in Batavialand en is een Sociaal Plan
overeengekomen. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de daadwerkelijke totstandkoming
van Batavialand. Een proces dat al in 2011 begon zal nu per 1 april 2017 definitief gestalte
krijgen met de juridische samensmelting van de Bataviawerf en de museale taken van Nieuw
Land in erfgoedpark Batavialand.
Deze mijlpaal vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van Batavialand, erfgoedpark der
Lage Landen. Ik zie er naar uit om samen met de betrokken instanties, de medewerkers en
de vele vrijwilligers verder invulling te geven aan deze ontwikkeling en zie de toekomst met
veel vertrouwen tegemoet.
Lelystad
22 februari 2017
Hans Maris
Directeur
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1. Bestuursverslag 2016

1.1 Het bestuur
Stichting Erfgoedpark Batavialand is opgericht op 28 april 2014 en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer JW/2014.0310.01. Het is een erfgoedpark en een
kenniscentrum. Eind 2013 is het bestuur van de Stichting geworven en zijn de bestuursleden
benoemd. Twee bestuursleden zijn in 2016 afgetreden. Begin januari heeft de heer Sieben
zijn zetel teruggeven in verband met verhuizing naar het buitenland. Op het moment dat
haar dienstverband in maart 2016 bij Erfgoedcentrum Nieuw Land afliep is mevrouw
Bouwmeester afgetreden als bestuurslid, zij is niet vervangen.
Per 31 december 2016 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Cees van Bemmel, voorzitter
Hans Onno van den Berg, penningmeester en secretaris
Martijn Arts
Erik van den Brandt
Jaap van Gelder
1.2 Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2016 5 keer vergaderd. De bestuursvergaderingen kennen een vaste
agenda: ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen, verslag van de vorige vergadering,
directierapportage, financiën, huisvesting, stand van zaken integratie en lopende
Batavialandprojecten.
De voorzitter heeft namens de Stichting in 2016 diverse malen overleg gevoerd met de heer
C. van ’t Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met bestuurders van de
Provincie Flevoland en de Gemeente Lelystad. Daarnaast was een
bestuursvertegenwoordiging aanwezig bij officiële en feestelijke momenten zoals het
jaarlijkse feest op de Bataviawerf, de aankomst van de IJsselkogge in Lelystad, de opening
van de IFMAF opgraving en de jaarlijkse vriendendag in Nieuw Land.

1.3 Verantwoordingsverklaring
Het bestuur hecht er aan toe te lichten hoe de taken besturen, toezicht houden en
uitvoeren gehanteerd worden bij de Stichting Erfgoedpark Batavialand. Hieronder
volgt een samenvatting.
Scheiding van uitvoering, besturen en toezicht:
Het bestuur van Stichting Erfgoedpark Batavialand bestaat uit een aantal onafhankelijke
leden en leden die een van de bij de vorming van Batavialand betrokken partijen
vertegenwoordigen. Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met
kennis, expertise, netwerk en belangen. De bestuurders hebben in geen enkele vorm
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belangen in de Stichting. Het bestuur voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. Op reguliere basis
heeft overleg plaats met de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dhr. C.
van ’t Veen. De heer Van ’t Veen heeft ook enkele malen de bestuursvergadering
bijgewoond. Daarnaast wordt er naar stakeholders (provincie, gemeente) regelmatig verslag
gedaan van de activiteiten en ontwikkelingen binnen de stichting. Statutair zijn de
bestuursleden gemachtigd om een vergoeding te krijgen voor het bestuurswerk
(vacatiegelden). Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Slechts enkele bestuursleden hebben
(beperkt) onkosten gemaakt en deze vergoed gekregen.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De directie vervult met de
werkorganisatie de beleidsvoorbereiding en taakuitvoering. De directeur is bevoegd binnen
de grenzen van de aan hem verleende procuratie de Stichting te vertegenwoordigen. In de
opstartfase is beperkt aandacht gegeven aan de Code Cultural Governance. Wel is er belang
gehecht aan good governance door strikte interne controle toe te passen; contracten zijn
door het bestuur beoordeeld, facturen geaccordeerd en er heeft regelmatig overleg
plaatsgevonden tussen bestuur en directie. Alle bestuursvergaderingen zijn genotuleerd. De
directeur informeert het bestuur bij elke bestuursvergadering over de voortgang van de
uitvoering van zijn opdracht, de lopende projecten en actuele ontwikkelingen. In januari
2017 heeft een functioneringsgesprek met de directeur plaatsgevonden.
Efficiënte en doelmatige besteding van middelen:
De Stichting Erfgoedpark Batavialand streeft naar een efficiënte en doelmatige
besteding van de middelen. In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming
van de integratie en de meerjarenbegroting. De uit het contract met Rijkswaterstaat
beschikbare middelen worden uitsluitend besteed aan het conserveringsproject IJsselkogge
en aan dit project gerelateerde activiteiten.
Duidelijkheid over omgang met belanghebbenden:
De Stichting Erfgoedpark Batavialand betrekt de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving
bij de evaluatie en het formuleren van het beleid. Middels jaarverslag en (interne)
nieuwsbrieven en bijeenkomsten worden belanghebbenden geïnformeerd.
Stichting Erfgoedpark Batavialand zal beleid ontwikkelen ten aanzien van
donateurs en sponsoren. Voor de vele vrijwilligers zijn informatiebijeenkomsten
georganiseerd. De werkorganisatie kent twee soorten overleggen: Management Team
overleg en overleg met een delegatie van het bestuur.
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Het bestuur had verwacht dat in het boekjaar meer resultaten zouden zijn behaald in het
kader van de integratie. Gaandeweg bleek echter dat er bij met name Erfgoedcentrum
Nieuw Land eerst een aantal problemen getackeld moesten worden voordat de bedoelde
integratie gerealiseerd kan worden. Het fundament bleek van onvoldoende sterkte. Met
name daaraan is in 2016 gewerkt. Het bestuur heeft veel waardering voor de betrokken
medewerkers die hieraan al hun tijd en zelfs veel vrije tijd hebben besteed. Zij is ervan
overtuigd dat in 2017 gebouwd kan worden aan een sterke organisatie en de ambitieuze
plannen van Batavialand verder ontwikkeld en uitgevoerd kunnen gaan worden.

Lelystad, 22 februari 2017
Cees van Bemmel
Voorzitter van het bestuur
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2. Directieverslag 2016

In de verslagperiode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 zijn belangrijke stappen
gezet in de totstandkoming van Erfgoedpark Batavialand. Met het ondertekenen in januari
2016 van het in 2015 voorbereidde Convenant Batavialand is een belangrijke basis gelegd
om de integratie van de (taken van de) drie instellingen: Bataviawerf, Nieuw Land
Erfgoedcentrum en RCE-Lelystad per 1 januari 2017 te realiseren. In de laatste maanden van
het jaar is door alle betrokken partijen hard gewerkt aan de totstandkoming van
Batavialand. De instemming van Provinciale Staten op de eenmalige ontwikkelingssubsidie
voor Batavialand in december 2016 was een mijlpaal in het proces naar Batavialand.
2.1 Financiën
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van ruim € 30.000. De inkomsten
bestonden in 2016 uit bijdrages van de Provincie Flevoland (restant deel subsidie 2015 en
subsidie 2016 voor het opstarten van Erfgoedpark Batavialand) en bijdrages vanuit
Rijkswaterstaat voor de conservering van de IJsselkogge. De grootste kostenpost voor de
stichting in deze fase van totstandkoming van het erfgoedpark is advieskosten. Door de
beperkte mogelijkheden intern voor het inzetten van personeel op het transitieproces is er
relatief veel geld uitgegeven aan externe expertise, met het inzetten van een P&O manager
en Projectmanager. Het jaar 2016 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van ruim €
30.000. Het bestuur heeft besloten dit resultaat aan de continuiteitsreserve toe te voegen.
2.2 Realisatie van de doelstellingen.
Als de integratie een feit is vertelt Erfgoedpark Batavialand feitelijk het verhaal van de
vensters De Lage Landen en De Bloei van de Gouden Eeuw uit de canon van de Nederlandse
geschiedenis. Het erfgoedpark toont de facetten durven en doen, moed, innovatie,
ontdekken, pionieren, vallen en opstaan, rond twee hoofdlijnen:
>
het scheppen van een veilige woonomgeving door het beheersen van het water;
“God schiep de wereld, de Nederlanders maakten de Nederlanden”, met de daarbij
behorende dijkbouw, het baggeren, de polders en overige waterwerken (technical
and social engineering);
>
en het benutten van de kansen van het wonen in een deltagebied; de ontwikkeling
van een internationale handelsvloot en de daarbij behorende havens, scheepsbouw
enz.
De doelstellingen zijn statutair vastgelegd:
1 De stichting heeft ten doel:
a de oprichting, de instandhouding en de exploitatie van een erfgoedpark, waarin
de historie en de karakteristieken van de Zuiderzee, het IJsselmeer en Flevoland
op allerlei wijzen worden verbeeld, beschreven en tentoongesteld;
b de samenwerking zoeken met relevante partijen die invulling kunnen geven aan
de onder a. genoemde realisering van het erfgoedpark
c het functioneren als dé nationale instelling voor maritieme cultuur;
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d het opsporen, verzamelen, conserveren, restaureren, beheren en tentoonstellen
van parafernalia op het gebied van deze cultuur;
e het bouwen van historische houten schepen die van betekenis zijn geweest in de
Nederlandse geschiedenis, alsmede het in stand houden van deze schepen;
f het ontwikkelen en aanwenden van ambachtelijk vakmanschap in relatie tot het
onder e bedoelde;
g Het bieden van opleiding en scholing
h het verrichten van wettelijke taken, neergelegd in de Archiefwet, de
Monumentenwet 1988 en het Besluit Archeologische Monumentenzorg, in
opdracht van het rijk, de provincie Flevoland, de gemeenten in deze provincie en
het Waterschap Zuiderzeeland;
i het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar het onder d en e
beschrevene, en het publiceren hierover;
j het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
a het onderhouden van –ook internationale- contacten en het samenwerken met
onder andere overheden, andere culturele en wetenschappelijke instellingen,
sponsoren, fondsen en steunstichtingen;
b het verwerven van inkomsten in de vorm van onder andere toegangsgelden,
subsidies, donaties, schenkingen, fondsbijdragen, sponsorgelden en huur- en
pachtopbrengsten.
c Het verrichten dan wel deelnemen in andere rechtspersonen of openbare lichamen.
Met Willy van der Most, directeur a.i. Nieuw Land Erfgoedcentrum en Jan Vriezen,
projectmanager Batavialand, vormde Hans Maris vanaf mei 2016 het MT Batavialand. In
oktober 2016 is Coby Hofstede de organisatie en het MT als P&O manager komen
versterken.
2.3 Activiteitenverslag
In opdracht van Rijkswaterstaat is in februari het wrak van de IJsselkogge naar Batavialand
gebracht waar het wrak onder grote publieke en mediabelangstelling in het
conserveringsstation is geplaatst. In de loop van het jaar is onderzoek gedaan naar de staat
van het schip en de bijbehorende vondsten. In december is het conserveringsrapport dat
een indicatie geeft hoe het wrak de komende jaren geconserveerd gaat worden opgeleverd.
In de loop van 2017 zal, bij een positief conserveringsbesluit, de conservering starten waarna
het scheepswrak uit technische conserveringsgronden niet meer voor het publiek te
bezichtigen zal zijn.
De bouw van het Waterschip op de locatie Bataviawerf vordert gestaag. In oktober is een
kennisseminar georganiseerd met als thema “authenticiteit”. Het seminar trok belangstelling
uit zowel Nederland als het buitenland. Eind 2016 is gestart met de realisatie van een
overkapping over de bouwplaats zodat in de komende jaren ook tijdens de wintermaanden
doorgewerkt kan worden.
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Een belangrijke taak in 2016 was de voorbereiding en uitvoering van de verhuizing van
medewerkers en collecties vanuit het Maritiem Depot naar de locaties Bataviawerf en Nieuw
Land. Voor de omvangrijke collectie is met name in het gebouw van Erfgoedcentrum Nieuw
land ruimte gevonden.
De gebouwbeheerders van Bataviawerf en Nieuw Land Erfgoedcentrum werken samen in de
projectgroep Huisvesting Batavialand aan de noodzakelijke faciliteiten voor de inhuizing van
mensen en collecties van het Maritiem Depot maar bv ook gezamenlijke inkoop van
goederen en diensten. Ook in 2016 is hierdoor een aanzienlijke besparing gerealiseerd.
Vanuit de drie instellingen is in 2016 gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling: Gezonken
schatten. Unieke objecten uit het maritiem depot van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, dat sinds november 2016 deel uitmaakt van Batavialand, krijgen een plaats in deze
tentoonstelling welke begin februari 2017 is geopend.
Diverse projectgroepen hebben in 2016 gewerkt aan Batavialand projecten. Zo zijn er
voorbereidingen getroffen voor een nieuwe huisstijl, de programmering voor 2017 en 2018,
is gewerkt aan een voorstel voor inrichting van de administratieve organisatie en heeft een
groep medewerkers vanuit de drie instellingen zich bezig gehouden met de personele
consequenties van de integratie. Ook houdt een projectgroep zich bezig met de toekomst
van de donateurs- en vriendenorganisatie. Zowel de Bataviawerf als Nieuw Land heeft een
groot aantal donateurs/vrienden en het is van groot belang om deze groep op een
professionele manier mee te nemen in de ontwikkeling van Batavialand. Eind 2017 is er een
mailing verstuurd naar alle donateurs en vrienden met daarin informatie over de
ontwikkelingen rondom Batavialand.
Op verzoek van de provincie heeft Batavialand in oktober een herziene business case
gepresenteerd met daarbij een meerjarenbegroting en een impressie van een mogelijke
gebiedsontwikkeling. Op basis van deze documenten heeft Provinciale Staten ingestemd met
het voorstel om de jaarlijkse bijdrage voor de museale taken van Batavialand te continueren
en een eenmalige bijdrage ter beschikking te stellen voor de verdere ontwikkeling van
Batavialand.
In 2016 hebben er diverse personeelsinformatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarin de
personeelsleden en de vrijwilligers van de drie instellingen zijn geïnformeerd over de
voortgang van de realisatie van Erfgoedpark Batavialand. Naast formele bijeenkomsten zijn
er ook diverse informele bijeenkomsten geweest.

3. Toekomstparagraaf
Vanuit een goede basis naar de stip op de horizon.
Met de integratie van Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en de taken van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met betrekking tot het beheer en behoud van de
Rijksmaritieme collectie en werkzaamheden in het kader van het Nationaal Depot voor
Scheepsarcheologie per 1 april 2017, is de basis gelegd voor de ontwikkeling van Batavialand
in de toekomst.
9

Deze ontwikkeling bestaat uit positionering, inrichting van het park, de groei van het aantal
bezoekers van nu nog 110.000 naar uiteindelijk 350.000 in de toekomst en versterking van
het regionale, landelijke en internationale relatienetwerk.
Kapitaal
Het transitieproces naar Batavialand heeft veel gevraagd van de medewerkers en
vrijwilligers in de afgelopen jaren. Nu alle bij de totstandkoming van Batavialand betrokken
partijen hebben ingestemd met de plannen weten de medewerkers en vrijwilligers dat de
stap naar Batavialand definitief gezet gaat worden en is er een stuk onzekerheid
weggenomen. De instellingen hebben goed gemotiveerde en relatief hoog opgeleide
medewerkers en veel enthousiaste vrijwilligers, donateurs en vrienden. Samen vormen zij
het essentiële menselijke kapitaal dat nodig is om de ambities van Batavialand te
verwezenlijken.
Daarnaast is geld nodig. Batavialand wordt een voorbeeld van cultureel ondernemerschap
en commerciële participatie. Batavialand werkt samen met universiteiten, bedrijven en
overheden om een optimale wisselwerking van de commerciële en inhoudelijke kant te
bewerkstelligen. Deze maatschappelijke functie geeft niet alleen de verankering in de
erfgoedsector, maar vormt ook een belangrijke financiële pijler onder Batavialand.
De gepresenteerde meerjarenbegroting laat een stabiele bedrijfsvoering zien die dankzij de
groei van de bezoekersaantallen ruimte biedt aan ontwikkeling van het huidige product.
Maar voor de echte grote stappen bij de verwezenlijking van de ambitie zijn significante
bijdrages nodig van private partijen en overheden. We zijn dan ook blij met de toezegging
vanuit de provincie voor een reguliere bijdrage de komende jaren en een eenmalige bijdrage
voor de verdere ontwikkeling van Batavialand. Het gepresenteerde bedrijfsplan dient als
onderlegger voor de concrete ontwikkeling van die grootse plannen; de ontwikkeling van
Batavialand, hét erfgoedpark der lage landen.

Lelystad, 22 februari 2017
Hans Maris
Directeur

10

7. Financieel Verslag 2016
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
31-12-2016

31-12-2015

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

(1)

23.330

-

4.483
26.195
49.315

10.500
5.565
10.304

79.993

26.369

189.785

3.347

269.778

29.716

293.108

29.716

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

(2)

Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

(3)
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STICHTING ERFGOEDPARK BATAVIALAND
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31-12-2016

31-12-2015

€

€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN

(4)

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

32.811
8.974

8.974

41.785

8.974

166.332
84.991

10.550
10.192

251.323

20.742

293.108

29.716

(5)

13

STICHTING ERFGOEDPARK BATAVIALAND
LELYSTAD

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

€

€

392.757

127.038

(8)

222.870

62.857

(9)
(10)
(11)

43.576
395
93.105

6.103
49.104

137.076

55.207

359.946

118.064

32.811

8.974

32.811
-

8.974

32.811

8.974

Baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Project IJsselkogge
Beheer en administratie
Personeelslasten
Afschrijvingen
Lasten beheer en administratie

Saldo

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
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KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2016
€

2015
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden)

32.811

8.974

395

-

-53.624

-9.952

230.581

-41.065

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

210.163

-42.043

Kasstroom uit operationele activiteiten

210.163

-42.043

-165.106

-

141.381

-

186.438

-42.043

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Overige mutaties vaste activa

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per 1 januari

2016

2015

€

€
3.347

45.390

Mutatie liquide middelen

186.438

-42.043

Geldmiddelen per 31 december

189.785

3.347
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Activiteiten
De stichting heeft onder andere ten doel:
de oprichting, de instandhouding en de exploitatie van een erfgoedpark, waarin de historie en de
karakteristieken van Nederland, levend op de grens van land en water, op allerlei wijzen worden
verbeeld, beschreven en tentoongesteld.
Begroting 2016
De begroting 2016 is niet in de jaarrekening 2016 opgenomen aangezien de begroting van Stichting
Erfgoedpark Batavialand niet als een belangrijke stuurinstrument in het boekjaar is gehanteerd.
Desalniettemin is wel bij aanvang van het boekjaar een begroting opgesteld op basis van de op dat
moment relevante stand van zaken en verwachte ontwikkelingen.
In het jaar zijn deze ontwikkelingen echter aanzienlijk anders uitgepakt, waarna geen aangepaste
begroting is opgesteld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder
winststreven".
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

16

STICHTING ERFGOEDPARK BATAVIALAND
LELYSTAD

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2016
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties
Bij: investeringen
Afschrijvingen
Overige mutaties

Boekwaarde per 31 december 2016
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2016

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal

€

€

€

-

-

-

-

-

-

141.381
-141.381

23.725
-395
-

165.106
-395
-141.381

-

23.330

23.330

141.381
-141.381

23.725
-395

165.106
-141.776

-

23.330

23.330

De investeringen in inventaris worden volledig gedekt vanuit de susbsidiebaten.
Afschrijvingspercentages
%
Inventaris
Vervoermiddelen

0
20
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31-12-2016

31-12-2015

€

€

Handelsdebiteuren
Debiteuren

4.483

10.500

26.195

5.565

10.476
37.610
1.229

-15.226
25.530
-

49.315

10.304

189.785

3.347

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Subsidie 2014 afrekening
Subsidie 2015
Nog te factureren projecten RWS
Vooruitbetaalde kosten

3. Liquide middelen
Rabobank
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA
4. Stichtingsvermogen
2016

2015

€

€

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

32.811

-

Stand per 31 december

32.811

-

Bestemmingsreserves
31-12-2016

31-12-2015

€

€

Bestemmingsreserve IJsselkogge
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

8.974
-

8.974

Stand per 31 december

8.974

8.974

De bestemmingsreserve IJsselkogge is ter dekking van de mogelijke toekomstige aanvullende kosten
voor de IJsselkogge.
Overige reserves
5. Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen subsidiegelden Provincie Flevoland

27.814
57.177

10.192
-

84.991

10.192
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichting
Door de Stichting Erfgoedpark Batavialand is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en
met 2021 terzake van huur van bedrijfsruimte € 24.414 per jaar.

Gebeurtenissen na balansdatum
Per (vooralsnog) 1 april 2017 zal de Bataviawerf op basis van het bestuursbesluit dd december 2016
fuseren met de Stichting Erfgoedpark Batavialand. Dit betekent dat alle activiteiten per die datum over
zullen gaan naar Stichting Erfgoedpark Batavialand. In de statuten van Stichting Erfgoedpark Batavialand
zijn de huidige doelstellingen van de Bataviawerf opgenomen. Dat betekent dat deze doelstellingen ook
in Stichting Erfgoedpark Batavialand geborgd zijn.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN LASTEN OVER 2016
Realisatie
2016

Realisatie
2015

€

€

6. Subsidiebaten
Subsidie Provincie Flevoland
Subsidie RCE

49.200
120.943

55.206
-

170.143

55.206

222.614

71.832

222.870

62.857

156.618
6.000
11.793
-130.835

3.500
2.603
-

43.576

6.103

395

-

52.595
16.351
109
24.050

580
48.524

93.105

49.104

27.087
6.851
18.657

-

52.595

-

7. Overige baten
Bijdrage inzake IJsselkogge
Besteed aan de doelstellingen
8. Project IJsselkogge
Project IJsselkogge
9. Personeelslasten
Overige personeelslasten
Inhuur personeel
Kosten directeur
Overige personeelskosten
Doorberekende overige personeelslasten

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam (vorig jaar: nihil).
10. Afschrijvingen
Materiële vaste activa
11. Lasten beheer en administratie
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Autokosten
Algemene lasten

Huisvestingslasten
Huur onroerende zaak
Verbouwingskosten
Verhuiskosten
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Realisatie
2016

Realisatie
2015

€

€

Kantoorlasten
Drukwerk
Automatiseringslasten
Porti
Contributies en abonnementen

2.010
12.067
2.186
88

580
-

16.351

580

109

-

10.523
12.566
4.802
582
577
-5.000

42.123
1.869
194
4.338
-

24.050

48.524

Autokosten
Wegenbelasting
Algemene lasten
Accountantslasten
Administratielasten
Advieslasten
Notarislasten
Verzekeringen
Bestuurskosten
Overige algemene lasten
Doorberekende algemene lasten
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Lelystad, 22 februari 2017

H. Maris
Directeur

C. van Bemmel
Bestuursvoorzitter

OVERIGE GEGEVENS

Aan het bestuur en de directie van
Stichting Erfgoedpark Batavialand
Oostvaardersdijk 01-13
8200 AB Lelystad

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Erfgoedpark Batavialand
te Lelystad gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat
van baten en lasten over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven alsmede de bepaling die zijn opgenomen in
de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de beschikkingen van diverse subsidie
verlenende instanties. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid
van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Erfgoedpark Batavialand per 31 december 2016 en van het resultaat over
2016 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 organisaties zonder
winststreven alsmede de Algemene Subsidieverordening 2012 Flevoland en de beschikkingen van
diverse subsidie verlenende instanties.

Almere, 22 februari 2017
Kreston Lentink Audit B.V.

E.J.W. Hietland RA
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