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JAARREKENING 2017 
 
 
 
 
 
Voor u ligt de jaarrekening van het HB ZKKNL. Dit is het eerste jaar dat ik als penningmeester deze 
stukken heb opgemaakt. Uitgangspunt is de door de AR goedgekeurde begroting voor het jaar 
2017 alsmede de door de AR geuite wens om het vermogen van het HB meer aan te wenden voor 
en ten behoeve van de korpsen. In onze bestuursvergaderingen hebben we daar ook gehoor aan 
gegeven door in te stemmen met: 

- een extra georganiseerde module voor de officiersopleiding,  
- invulling te geven aan een wens om nieuwe korpsen te helpen bij hun oprichting. Bij de 

meeste korpsen is dit gedaan in de vorm van het beschikbaar stellen van een schip t.b.v. 
het korps. Bij het korps Urk is dit nu gedaan door het beschikbaar stellen van een financiële 
bijdrage in de vorm van een gift. 

- Verder heeft het HB bijgedragen bij de aanschaf van de zeilboten in het RS Quest project 
dat dit jaar mogelijk is geworden dankzij een financiële bijdrage van een aantal Maritieme 
Fondsen.  

- Verder hebben de korpsen die wel interesse hadden in de aanschaf van een zeilboot van 
het type RS Quest in dit project, maar onvoldoende eigen middelen hadden ruimhartig 
gebruik kunnen maken van een bijzondere lening hiervoor, waarbij hun eigen bijdrage in 
drie jaarlijkse termijnen moet worden terugbetaald. 

 
Hiermee is gevolg gegeven aan de wens van de AR inzake een aangepast financieel beleid. Het is 
mijn mening dat het financiële beeld dat nu ontstaan is en hier wordt weergegeven gezond is. Met 
het aangepast financieel beleid wil het HB de kasreserves niet onnodig laten oplopen door voor te 
stellen fondsen ter algemene verbetering of ondersteuning beschikbaar te stellen. Het beleid 
houdt voldoende ruimte om ook aan nieuw op te richten korpsen een bijdrage in de opstartkosten 
te geven en om de korpsen desgevraagd financieel bij te springen. 
Het blijft echter wel zaak om daarin wederzijds open en transparant te zijn. Daartoe zijn alle 
korpsen ook gevraagd hun jaarcijfers ter inzage van het HB ter beschikking te stellen (HHR 3.4). 
 
Is getekend Ron Kramer, 1 februari 2018 
Penningmeester vereniging Zeekadetkorps Nederland 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 
 
 
 31-12-2016 31-12-2017 
 EUR EUR EUR EUR 
     
Vaste activa     
Leningen aan korpsen 45.300  59.011  
  45.300  59.011 
     
Vlottende activa     
Voorraden 2.036  3.441  
Vorderingen op korpsen 883  2.623  
Overlopende activa 179  2.156  
  3.098  8.220 
     
Liquide middelen  101.623  81.062 
     
Totaal activa  150.021  148.293 

     
     
Vermogen  110.560  84.544 
Reserves 
  34.460  63.749 
Kortlopende schulden     
Overige schulden 5.001  0  
  5.001  0 
     
Totaal passiva  150.021  148.293 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017 
 
 
 Realisatie Begroting Realisatie 
 2016 2017 2017 
 EUR EUR EUR 
    
Subsidies 18.339 18.500 18.522 
Projectsubsidies 1.324 1.200 60.000 
Contributies 6.230 6.250 6.190 
Interest 554 300 410 
 
Diverse baten/diverse lasten 0 

              

250 0 
Baten uitmonsteringen 0 0 0 
Onttrekking reserve jubilea 0 0 0 
Totaal baten 26.447 26.500 85.122 
    
Onderhoud schepen en incidentele bijdrage korpsen 0 0 0 
Opleidingen 5.699 6.000 10.519 
Bankkosten  149 0 160 
Verzekeringen 2.800 3.000 3.006 
Internationale contacten 2.734 3.500 2.580 
Secretariaat en bestuurskosten 1.744 3.000 3.190 
Zomerkamp 1.136 3.500 3.069 
Abonnementen/contributies 0 0 0 
Public relations/activiteiten 3.871 4.000 5.114 
Activiteiten/wedstrijden                  250 
Overige kosten 0 1.000 1.210 
Donatie korpsen   17.500 
Bijdrage RS Quest   2.040 
Aangewende subsidie RS Quest 
Reservering rest doel subsidie   

44.212 
15.788 

Dotatie voorziening jubilea 2.500 2.500 2.500 
Totaal lasten 20.633 26.500 111.138 
    
Saldo 5.814 0 -26.016 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017 
Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling. 
 
BALANS 
 
Algemeen 
Voor zover in deze toelichting niet anders is vermeld, heeft de waardering van activa en passiva op 
nominale waarde plaatsgevonden. Hierop wordt in mindering gebracht een voorziening inzake 
lagere marktwaarde. 
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 
 
Vlottende activa, liquide middelen en kortlopende schulden 
Deze worden opgenomen tegen nominale bedragen en hebben een looptijd korter dan een jaar. 
Voor dubieuze vorderingen wordt een voorziening getroffen. 
 
REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
 
Algemeen 
In de rekening van baten en lasten worden verantwoord de baten en lasten, die aan de 
verslagperiode zijn toe te rekenen. 
 
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 
Leningen aan korpsen 
 EUR 
Stand per 31 december 2016 45.300 
Nieuwe leningen 15.111 
Aflossingen/mutatie voorziening -7.400 

Stand per 31 december 2017 53.011 

 
De specificatie van de leningen is als volgt: 
                             Stand 31-12-2016             mutatie                    stand 31-12-2017 
IJmond                           10.000                              -5.000                                    5.000 
Arnhem                         2.000                             - 1.000                                     1.000 
Urk                              34.000                                       0                                   34.000 
Waalwijk                    5.300                              -1.400                                     3.900 
Den Haag                           2.500          2.500 
Den Helder RS Quest                 2.507          2.507 
Heerhugowaard RS Quest    1.737          1.737 
Lemmer RS Quest     1.984          1.984 
Moerdijk RS Quest     2.737          2.737 
Rotterdam RS Quest     1.824          1.824 
Waalwijk RS Quest     1.822          1.822 
Totaal                             51.300                              7.711                                  59.011    
AF:   voorziening             - 6.000                                                                          - 6.000  
Totaal                                   45.300                                                                          53.011         
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IJmond, Arnhem en Waalwijk hebben conform de leningsvoorwaarden afgelost. Waalwijk heeft 
ook de rente van 2 % voldaan. Er zijn in 2017 een aantal nieuwe leningen verstrekt. Dit heeft 
voornamelijk betrekking op de financiering van de aanschaf van een RS Quest zeilboot van 
verschillende korpsen. Deze openstaande leningen worden in drie termijnen afgelost, waarbij de 
eerste termijn bij levering gevraagd is. 
 
Voorraden 
 EUR 
Stand per 31 december 2016 2.036 
Waarde aankopen 9.802 
Waarde verkopen inclusief voorziening -8.397 

Stand per 31 december 2017 3.441 

Gedurende het jaar 2017 zijn de voorraden overgegaan in de handen van nieuwe beheerders. De 
beheerders hebben - bij overname of kort daarna - het geheel geïnventariseerd. De hier 
opgenomen waarde is een juiste waardering van de voorraad. De inkoop en verkoop van 
uitrusting, uniformen en vlaggen etc is ten opzichte van 2016 aanzienlijk toegenomen.  
 
Vorderingen op korpsen 
 31-12-2016 31-12-2017 
 EUR EUR 
ZKK Alkmaar 
ZKK Amsterdam 
ZKK Arnhem 
ZKK Coevorden 
ZKK Den Haag 
ZKK Den Helder 
ZKK Delfzijl 
ZKK Gouda 
ZKK Harlingen 

0 
641 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
75 

0 
0 

208 
0 

56 
0 
0 

ZKK Heerhugowaard 
ZKK Hellevoetsluis 
ZKK Ijmuiden 
ZKK Lemmer 
ZKK Maassluis 
ZKK Moerdijk 
ZKK Rotterdam 

0 
0 

242 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

240 
0 
0 

53 
0 

ZKK Schiedam 
ZKK Urk 
ZKK Vlaardingen 
ZKK Waalwijk 

0 
0 
0 
0 

0 
1.983 

8 
0 

Diversen 0 0 
Totaal R/C korpsen 883 2.623 
Reservering vorderingen korpsen 0 0 
Stand per 31 december 2017 883              2.623 
In 2017 zijn alle oude vorderingen op één na afgewikkeld. Met Amsterdam is een betalingsregeling 
getroffen om een oude vordering af te betalen. De overige vorderingen betreffen kortlopende 
vorderingen, waarvan het overgrote deel (€ 2.191) al begin januari is terug ontvangen. 
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Overlopende activa 
 31-12-

2016 
31-12-

2017 
 EUR EUR 
Vorderingen 
Nog te ontvangen subsidie  

179 
0 

2.486 
0 

 179 2.486 

 
 
Liquide middelen 
 31-12-

2016 
31-12-

2017 
 EUR EUR 
   
   
ING rekening-courant 24.224 1.685 
ING spaarrekeningen 77.399 79.377 

 101.623 81.062 

De liquide middelen zijn afgenomen door de donatie aan ZKK Urk als uitgestelde startvergoeding, 
een extra officiersopleiding, nieuwe voorraden en een donatie van het HB bij de aankoop van de 
RS Quest. 
  
Vermogen 
 EUR 
Stand per 31 december 2016 110.560 
Resultaat 2017 -26.016 

Stand per 31 december 2017 84.544 

 
 
Reserves 
 31-12-

2016 
31-12-

2017 
 EUR EUR 
Ontwikkelingskosten cursussen en trainingen 14.000 14.000 
Veiligheidsmiddelen en onderhoudskosten 10.000 10.000 
Ontwikkeling promotiemateriaal 1.000 1.000 
Reservering voor jubileum 2020 5.000 7.500 
Reserve nieuwe korpsen 4.460 4.460 
Financiering extra officiersopleiding 
Restant doel subsidie RS Quest 
Voorziening leningen aan korpsen 

 5.001 
15.788 

6.000 

 34.460 63.749 

 
 
Aan de reserve jubilea is in 2017 weer € 2.500 toegevoegd. 
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Onder de kortlopende schulden is de voorziening opleidingen ad € 5.000,-opgenomen. Deze was 
bestemd om in de jaren 2016 de kosten van de officiersopleiding te dekken. Aangezien in 2016 
maar één officierscursus is geweest, kon de cursus 2016 uit de begroting worden bekostigd. De 
voorziening van € 5.000 is derhalve nog gehandhaafd. In 2017 is wel een extra opleiding 
georganiseerd. Deze is echter normaal uit de lopende begroting gefinancierd, mede naar 
aanleiding van de opmerkingen in de AR over het vermogen van ZKKNL. In het jaarverslag 2016 
stond deze post opgenomen als kortlopende schuld. Feitelijk is dit een voorziening en daarom 
wordt voorgesteld om deze post op te nemen onder voorzieningen. 
 
In de jaarrekening 2016 zijn de leningen aan korpsen gecorrigeerd opgenomen geweest onder 
aftrek van een bedrag van € 6.000. In de huidige jaarrekening is deze presentatie gewijzigd. Het 
bedrag aan openstaande leningen in 2017 is het netto bedrag dat aan de korpsen is geleend. 
Daartoe is een voorziening van €  6.000 zichtbaar gemaakt onder reserves. 
 
Tot slot is een reservering opgenomen voor een bedrag van €  15.788 zijnde het restbedrag van de 
ontvangen doelsubsidie van de diverse Nautische Organisaties t.b.v. de aanschaf van een zeilboot 
type RS Quest door de korpsen. Dit bedrag is het restant van de in 2017 ontvangen totale doel 
subsidie van €  60.000. De rest is in het baten en lasten zichtbaar als bijdragen aan de aanschaf van 
zeilboten van het type RS Quest. 
 
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017 
 
Subsidies 
 2016 2017 
 EUR EUR 
   
 Kon. Ver. Ned. Reders 18.339 18.522 

Vereniging de Prins Hendrik Stichting 

Het Dorus Rijkers Fonds 

Vaderlandsch Fonds 
 Admiraal van Kinsbergen fonds 

0        6.500 

     20.000 

     30.000 
 3.500 

 18.339 78.112 

 
In 2017 is naast de jaarlijkse ondersteuning van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders ook 
een eenmalige bijdrage ontvangen van een viertal organisaties tot een bedrag van € 60.000 ten 
behoeve van de aanschaf van een speciaal voor de zeekadettenkorpsen ontwikkelde zeilboot, de 
RS Quest. Dit bedrag is aangewend om - alle korpsen die interesse hadden om zo’n zeilboot aan te 
schaffen - bij te dragen in de aanschafkosten. Hiermee werd de eigen bijdrage van de korpsen 
minder dan 50% van de aanschafwaarde.  
 
 
Projectsubsidies 
Dit jaar zijn er geen projectsubsidies ontvangen dan wel verstrekt. Het RS Quest project zou op 
zich wel als projectsubsidie beschouwd kunnen worden, maar deze zijn onder het kopje Subsidie 
opgenomen naast de reguliere jaarlijkse subsidies. 
 
 
 
Contributies 
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De contributies betreffen de door het ZKK NL op basis van ledental (de som van het aantal 
korpsleden, bestuursleden en vrijwilligers) doorberekende contributie aan de korpsen. Op één 
korps na hebben alle korpsen de contributie betaald. Deze bijdrage wordt onder andere 
aangewend om de jaarlijkse bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te betalen welke het ZKKNL 
voor het hele korps en zijn vrijwilligers en bestuursleden heeft afgesloten. Wel is gemerkt dat de 
term contributie verwarring gaf omdat vrijwilligers en bestuursleden veelal geen contributie 
betalen aan hun korps. In 2018 zal hier dan ook een andere titel voor worden ingevoerd. 
 
Interest 
 2016 2017 
 EUR EUR 
Rente leningen korpsen                                              
ING Bonusspaarrekening 

376 
122 

231 
122 

ING spaarrekening 56 56 

 554 409 

 
Diverse baten 
 2016 2017 
 EUR EUR 
Gift Stichting Maritiem Centrum 
Overige baten minus bijzondere lasten 

0                
0 

0 
0 

 0 0 

 
 
Onderhoud schepen en incidentele bijdragen korpsen 
 2016 2017 
 EUR EUR 
    
Onderhoud korpsschepen 0 0 

 0 0 

 
Deze kosten zijn in 2017 nul omdat het hoofdbestuur heeft besloten in principe niet meer bij te 
dragen aan onderhoud en reparatie in de vorm van een gift, maar dit te doen via leningen. 
 
 
 
 
Opleidingen 
 2016 2017 
 EUR EUR 
Opleiding tot officier 5.399 10.099 
Opleiding tot onderofficier 300 420 
Overige opleidingskosten  0 0 
Afboeking reservering cursuskosten 0  

 5.699 10.519 

 
De opleiding tot officier is uitbesteed. De opleidingen tot onderofficier worden geheel in eigen 
beheer uitgevoerd. In 2017 zijn twee modules voor de officiers opleidingen gegeven en een 
interne cursus voor onderofficier.  
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Verzekeringspremies 
 2016 2017 
 EUR EUR 
Betaalde verzekeringspremies 31.001 32.687 
Doorberekend aan korpsen -28.201 -29.757 

 2.800 2.930 

 
Doordat er veel schades zijn gedeclareerd is de premie van vooral de pleziertuigen fors verhoogd. 
Tevens is het eigen risico fors verhoogd. Het alternatief zou zijn geweest dat we niet meer 
verzekerbaar waren. Voor de nieuwe zeilboten RS Quest is een andere verzekering afgesloten. Dit 
was noodzakelijk omdat het eigen risico van de normale verzekering dusdanig hoog ligt, dat 
nagenoeg nooit een aanspraak op de verzekering zou kunnen worden gedaan. Deze ervaring is de 
aanzet geweest om in 2018 het gehele verzekeringspakket voor de vaartuigen onder de loep te 
nemen. 
 
Excursies en internationale contacten 
De € 2.580 betreft de netto uitgaven van de uitwisseling met Verenigd Koninkrijk en de uitgaven 
aan onze deelname aan de ISCA conferentie in Australië.  We hebben voor de uitwisseling met 
Verenigd Koninkrijk een bijdrage vanuit Verenigd Koninkrijk gekregen van € 1.489.  
 
 
Zomerkamp 
De netto kosten van het zomerkamp zijn dit jaar wat lager dan het budget van € 3.500. In totaal is 
er voor een bedrag van € 3.069 door het ZKKNL bijgedragen in de kosten. 
 
 
Public relations/ activiteiten 
 2016 2017 
 EUR EUR 
   
Kosten 4 mei/ Indië monument viering 1.041 428 
Reis- en verblijfskosten  
DVC Vlaggen 

101 0 
407 

Aanschaf banner en display materiaal 925 1.120 
Promotie rondvaart Sail Den Helder 0 1.620 
Ontwikkeling website 29 0 
Promotiemateriaal/jaarverslag 449 327 
Activiteiten 508 353 
Overige kosten 818 858 

 3.871 5.113 

 
 




