Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Historische Scheepswerf Zorg en Vlijt

Nummer Kamer van
Koophandel

6 2 0 3 9 9 4 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Oleanderpark 112

Telefoonnummer

0 6 5 1 9 8 1 5 0 0

E-mailadres

secretaris@historischewerf.nl

Website (*)

https://historischewerf.nl/

RSIN (**)

8 5 8 6 4 7 4 8 5

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

F.P.M.Baart

Secretaris

C.W. Tempelaars

Penningmeester

C.W. Tempelaars

Algemeen bestuurslid

W. van Baalen

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1. de ontwikkeling en realisering van een functionerende historische scheepswerf
annex multifunctioneel bezoekers- en documentatiecentrum met toeristische en
recreatieve faciliteiten
2. Het doen bouwen en in de vaart brengen van trekschuiten naar 17e eeuws ontwerp.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Aan de Olivierstraat te Maassluis bevinden zich al geruime tijd niet in gebruik zijnde
scheepshellingen. Omdat dit industrieel erfgoed niet verloren mag gaan, is de Stichting
Historische Scheepswerf “Zorg en Vlijt’ in 2014 door Frank Baart opgericht die zich ten
doel heeft gesteld om de hellingen voor het nageslacht te behouden.
Na jaren van voorbereiding verleende de gemeente Maassluis niet de benodigde
omgevingsvergunning en moest de stichting dit project op deze locatie stoppen.
De stichting participeert in de Erfgoedtafel Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland,
die zich sterk maakt voor het opnieuw in de belangstelling plaatsen van deze eerste
vorm van openbaar vervoer. Het ontbrak echter aan replica's of reconstructies van de
toenmalige trekschuiten. De stichting heeft zich in de periode 2019-2021 vervolgens
ingespannen om de bouw van een reconstructie van een trekschuit van het type Snik
te realiseren. Daarnaast heeft de stichting een modelbouwproject voor basisscholen
opgezet. Dat project loopt nog steeds. Inmiddels zoekt de stichting een nieuwe locatie
voor de restauratie van een geschonken Haarlemse Jaagschuit een replica van een
trekschuitje uit de17e eeuw.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via subsidies, sponsoring en de verkoop van producten gemaakt van de restmaterialen
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Inrichten van een scheepswerf voor de bouw van en het onderhoud aan historische
kleine vaartuigen.
Bouwen en restaureren van historische kleine vaartuigen zoals trekschuiten.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Voor alle bestuurders en leden van Raad voor advies geldt dat er geen vergoeding
verstrekt wordt, noch in geld, noch in natura. Uitsluitend onvermijdelijke en strikt
zakelijk gemaakte onkosten kunnen op declaratiebasis worden vergoed.
Inhuur van ZZPérs geschiedt op facturatiebasis en vele vrijwilligers dragen hun
steentje bij en mogen gebruik maken van de onkostenvergoeding.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

periode 2014-2017 Inrichten van een historische scheepswerf op de locatie
Olivierstraat te Maassluis.
2017-2019 Inrichten van een pop-up bouwplaats voor de trekschuit, een
infomatiecentrum en een modelbouw atelier.
2019-2021 In samenwerking met de stichting Den eerste Snik bouwe van een
reconstructie van een 17e eeuwse trekschuit. Uitvoeren modelbouwproject voor
basisscholen. Zoeken naar alternatieve bouwlocaties voor de restauratie van een
trekschuit, en infomatiecentrum en een modelbouw atelier.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

2.315

Herwaarderings
reserve

€

€

€

2.315

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

€

654

€

654

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

2.315

€

+

-1.920

+
€

2.065

-1.575

1.577

54

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

250

Totaal

€

2.315

1.631

+
€

2.065

€

€

0

+

345

+
€

2.285

€

3.860

€

2.285

+

+

Tot 1 november 2021 vormden de stichting Zorge en Vlijt en de stichting Den eerste Snik een personele unie en is er een gecombineerde boekhouding
gevoerd. Na de genoemde datum zijn beide stichtingen gescheiden, hun eigen weg gegaan en zijn de boekhoudingen gesepareerd.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

7.065

Som van baten van particulieren

€

7.065

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

33.966

Som van de geworven baten

€

52.128

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

180

€

180

€

11.097

+

28.800

€

+

€

30.904

€

59.884

+

€

+
52.128

€
€

+
59.884
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

7.969

€

14.711

Aankoop en beheer

€

34.490

€

51.502

Voorlichting en bewustwording

€

297

€

421

Recreatie, sport en wensvervulling

€

Onderzoek

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€
€

619

148

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

7.091

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

€
€

43.375

+
66.782

€
€

6.700

50.466

€

73.482

79.700

€

+

+

€
1.662

€

-13.598

Tot 1 november 2021 vormden de stichting Zorge en Vlijt en de stichting Den eerste
Snik een personele unie en is er een gecombineerde boekhouding gevoerd. Na de
genoemde datum zijn beide stichtingen gescheiden, hun eigen weg gegaan en zijn de
boekhoudingen gesepareerd.

Open

