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Algemeen

Algemeen

Doelstelling
De doelstelling van stichting Stadsblokkenwerf is het ontwikkelen van een kleinschalige historische

scheepswerf op een deel van de fundamenten van de oude ASM scheepswerf.

Bestu u r
Het bestuur van de Stichting bestond in 201-7 uit:
Voorzitter: Jan Trooster
Penningmeester: Peter van der West (tot t4-I2-2OL7l
Penningmeester: Kees Ellerbroek (per L4-12-2OL7)

Secretaris: Michiel van der Drift
Algemeen bestuurslid: Kees van 't Hoff

Algemeen bestuurslid: Ben Verhaaf

De stichting is opgericht op 12 februari 20L5 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor
Centraal Gelderland onder dossiernummer: 62 65 36 01en is gevestigd te Arnhem op het adres
Kastanjelaan 40.

Vaststelline en goedkeuring van de iaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening.

In de vergadering van het bestuur op 30 april te Arnhem is de jaarrekening goedgekeurd en

vastgesteld.

Het bestuur heeft besloten het voordelig resultaat ad € 2.7OO, - over het boekjaa r 2OI7 als volgt te
bestemmen:

- Dotatie algemene reserve €2.7OO,-

Totaalresultaat21lT €2.7OO,-



J. P. Trooster (voorzitter)........,,...,.......

M. van der Drift (secretaris)...
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7. Materiële vaste activa

1.1 Investeringen € 31.296 € 10.904

PASSIVA

1. Vermogen
1.1- Algemene reserve €

1.2 Reserve exploitatie pontje €

l-.3 Reserve aanlegsteiger zuid €

1.4 Reserve aanleg nutsvoorzieninger €
1.5 Reserve groot onderhoud pontje €

ACTIVA

23.978 € 21.278

- € 5.000

- € 3.000

7.341 € 9.000

4.000 € 2.000

Totaal € 37.296 € 10.904 Totaal € 35.320 € 40.278

2. Voorzieningen

2.1 Voorziening terugbetaling subsidi, € 12.000 € 12.000

Totaal € 12.000 € 12.000

2.

2.1.

2.2

2.3

Vorderingen

Voorraad boeken

Subsidie

Overige vorderingen
€

€

€

€

L04 €

1.891 €

9s9

347

3. Kortlooende schulden

3.1 Nogte betalen kosten

3.2 Vooruit ontvangen bedragen

6.s09 €

20.000

1.880

Totaal 1.995 € 1.306 Totaal € 26.509 € 1.880

3. liquide middelen
3.1 Bankrekeningen € 40.538 € 41,.948

Totaal € 40.538 € 41'948

Balanstotaal € 73.829 € 54.158 Balanstotaal € 73.829 € 54.158
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STAAT VAN BAÍEN EN LASTEN 2017

BATEN

Realisdie Begroting Realisatie

20L7 20.17 2016

LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie

nL7 2nL7 2016

Subsidie gemeente Arnhem
Inkomsten werf
Verkoop ASM boeken

Veergelden
Arrange mente n

Omzet Werfpaviljoen
Fooien

Vrijval reserve

Re nte

Overige

Exploitatieresultaat

Totaal

s.000 € s.500

1.000 € t.377

400 € 560

13.500 € 12.184

300 € 1..675

30.000 € 27.803

1.000 € I.292

3.000 €
129 €

-€ 296

Afschrijvi nge n

Ve rze ke ri nge n

Pr en activiteiten
Druk- kantoorkosten
Vrijwilligers
ASM boeken

Water en Electra

Brandstof

Onderhoud

Beveil igi ng

Reservering GO ASMl
Inkopen Werfpaviljoen
Mate riaa I

Rei skoste n

Bankkosten

Mu lticar
Coroodcrh:n

Terrein

Overige kosten

ïotaal

€ 5.703 € r2.2L9 € 5.094

€ 3.987 € 4.s00 € 4.236

€ 1-.048 € 1.800 € sr2
€ 108 € L00 € 464

€ 2.910 € 2.000 € 846

€ 273 € 260 € 403

€ 3.168 € 2.000 € L.576

€ 437 € 750 € 570

€ 547 € 1.2s0 € 7.976

€ 6.200 € 1-.300 € -

€ 2.000 € 2.000 € -

€ 19.297 € 12.000 € rt.191.
€ 488 € 2.500 € -

€ 108€ -€ -

€ 7t4 € 450 € 349

€ 1..829 € 1.000 € -

€ 4.508 € 3.700 € 1,4.079

€ t.146 € 3.000 € 864

€ 12.565 € 3.s00 € 1.486

€ 5.000 €

€ 1.L40 €
€ 496€
€ 74.O7r €

€ 320€
€ 43.983 €
€ 1-.665 €

€ 3.000 €

€ 61 €
€ -€

€ -2.700 € € -6.44L

€ 57.036 € 54.329 € M.246 € 67.036 € 54.329 €. M.246
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Toelichting balans

ACTIVA

1.1 Materiele vaste activa € 3t.296

Specificatie:

Investeringen Aanschafwaarde Subsidie Netto
aanschafwaarde

% AfschrijvingAfschrijving Boekwaarde
Im6 2017 st-tz-?o/l

1..745 0% €

5.844 0% €

€

€

3.245 €

5.844 €E

50% €

20% €

€

€€É

€

€

1.500

9.089 € 1.500 €

11.688 € 1.500

3.0219

7.589

10.188

3.049

5.094 5.094

609 2.440

7.589

Paviljoe n:

2015

2016

su btotaal

Horeca:

2016

2017

su btotaa I

Stad Woerden:
2016

2017

su btotaa I

ASMI:

Aankoop ASMl

Dekschuit:

20]-7

Totaal

14.737 € 1.s00 €

1

7.656 € 1.500

13.237

1

6.1s6

s.094 € 5.703 € 2.MO

E

É

t-

t_

€

€

7.657 € 1.500 €

7.000

8.111

6.157 0%

7.000

8.111

0%

o%

0%

6.157

7.000

8.111_

46.594 € 4.5(x) € 5.094 € 5.703 € 3L.296

Pavilioen

Over de investeringen in het paviljoen tot € 10.000, - (restwaarde) wordt niet afgeschreven.

Horeca

De investeringen van de horeca hebben betrekkíng op de inrichting en inventaris van het
werfpaviljoen. De kosten worden, rekening houdende met een restwaarde, afgeschreven in twee/vijf
jaar.

Stad Woerden

De Stad Woerden is in 2016 aangekocht voor € 1-,-. De restauratie van dit schip wordt op onze werf ter
hand worden genomen in de vorm van een werkervaring /leerproje ct. ln 20L7 hebben de uitgaven per
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saldo € 6,156,- bedragen. Over de totale investering wordt niet afgeschreven, er van uitgaande dat de

marktwaarde evenredig aan de investering toeneemt.

ASMI

De ASM I had de stichting de eerste drie jaren in bruikleen. Per l oktober 2OL7 is de ASM overgegaan

in eigendom van de Stichting.

Dekschuit

ln 2OL7 is een dekschuit aangeschaft die gebruikt gaat worden voor de ASM1. De aanschafkosten

hebben € 2.000,- bedragen. De kosten voor het opknappen hebben in2017 €6.ILL,- bedragen. Over

de totale investering wordt niet afgeschreven, er van uitgaande dat de marktwaarde evenredig aan de

investering toeneemt.

2.l Voorraad € 104

Betreft de voorraad ASM-boeken (8 boeken a € 1-3, -).

2.3. Overige vorderingen € 1.891

De overige vorderingen hebben betrekking op vooruitbetaalde verkeringspremies.

3.1 Bankrekeningen € 40.538

Betreffen de saldi van de volgende bankrekeningen:

ABN/AM RO, betaalrekening
ABN/AM RO, spaarrekening
Totaal

PASSIVA

€ 1.406
€39.132
€ 40.538

l.l Aleemene reserve €23.978

Balans L januari 2OI7

Voordel ig exploitatieresu ltaat ( na resultaatbestemmin g) 2OL7

Balans 3l- december 2O17

€ 2r.278
€ 2.700

€ 23.978



, 1.4 Reserve aanleg nutsvoorziening re

Door de gemeente Arnhem is € 9.500, - toegezegd voor de aanleg van voorzieningen voor water en
elektra. De uitgaven (2015 t/m2o17l van noodvoorzieningen voor water en elektra hebben €2.I5g,-
bedragen. Het restant is gereserveerd voor de aanleg van de definitieve voorzieningen.

. 1.5 Reserve eroot onderhorrd nnntie

Met ingang van 2016 wordt er jaarlíjks €2.OOO,- gereserveerd voor groot onderhoud aan de ASM1.

| 2.l Voorziening terugbetaling subsidie

Met de gemeente Arnhem is afgesproken dat bij het uitvoeren van de activiteiten langer dan drie
jaar een deel van de subsidie dient te worden terugbetaald.
Bíj beëindiging na vier jaar dient € 6.000, - terug te worden betaald, bij beëindiging na vijf jaar dient
€ l-2.000, - te worden terugbetaald.

3.1 Nog te betalen kosten
| _ v.-vJ I

Betreft de aanleg van de alarmvoorzieningen, een declaratie en de te betalen omzetbelasting over het
vierde kwartaal.

| 3.2 Vooruit ontvangen bedragen re
Betreft de bijdrage van de gemeente voor het pontje voor de jaren 201-8 tot en met 2020
ad €15.000,- en een gift van onganse ad € 5.000,- ten behoeve van een activiteit in het seizoen 201g.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Stichting Stadsblokkenwerf heeft zich bereíd verklaart garant te staan voor een bijdrage ter grootte van
€ 24.885,- te leveren aan de Stichting tot behoud van de Stevenklipper Hugo Grotius ten behoeve van het
restauratieproject H ugo Grotius.



Toelichting staat van baten en lasten

ATGEMEEN

De exploitatie heeft betrekking op de periode 1- januari 20L7 tol en met 3l- december 20L7.

Het totale exploitatieresultaat over deze periode bedraagt €2.700,- positief en is als volgt te
specifiëren:

- Algemeen

- Werf
- Pontje

- Werfpaviljoen
- Totaal

Hierna volgt een overzicht van de deelexploitaties en een toelichting hierop.

ALGEMEEN

BATEN I.ASTEN

€ 1_1.s38-/-

- 6.323-/-
- 1,4.2L5

- 6.346

€ 2.700

Omschrijving Realisatie Begrotlng Realisatie

wu 24fl 2016

Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie

20fl 20L7 2At6

Subsidie gemeente Arnhem
Verkoop ASM boeken

Overige

Re nte

Overige inkomsten

€ 500

€ 560

€ 296

€-
€-

€

€ 496

OI

L.780

C

400

129

Afsch rijvinge n

Verzekeri nge n

Pr en activiteiten
Druk- kantoorkosten

Vrijwilligers
ASM boeken

Bankkoste n

Bevei I igi ng

Overige kosten

-€
3.000 € 2.727

L.800 € 5!2
100 € 464

2.000 € 846

260 € 403

200 € 349

-€
-€

€-
€ 2.466

€ 1.048

€ 108

€ 2.8s9

€ 273

€ 130

€ 6.200

€ 791

€

€

€

t,

ê

Expl oitati e resu ltaat

Totaal

ADM boeken

Er zijn 25 ASM boeken verkocht voor een prijs van €20, -/€17,50 per boek (inkoopprijs € 13, -).

Overige inkomsten
Betreft de vrijval van het niet bestede budget voor de aanlegvoorzieningen.

Verzekerinqen

De verzekeringen hebben betrekking op bestuursaansprakelijkheid, vrijwilligers en wettelijke
aa nspra kelijkheid.

€ 11.s38 € 6.831 € 3.94s

€ 13.875 € 7.3ffi € 5.301 Totaal € 13.87s € 7.360 € 5.301



Beveilisine

Betreft de aanleg van verschillende voorzieningen om de loods en het werfpaviljoen te beveiligen

tegen inbraak en vandalisme.

WERF

BATEN

Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie

zJ'1j7 20t7 2016

IÁSTEN

Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie

mt7 xn7 m6

Inkomsten werf
Vrijval reserve

Exploitatie resultaat

Totaal

Afsch rijvinge n

Kosten werf
Water en Electra

Onderhoud

Beveiliging

Materiaal

Rei skosten

Multicar
Gereedschap

Terrein

Overige kosten

Totaal

5.625 €
-€

1.000 € 1..576

-€
1.300 €
2.500 €

- È

1.000 €
3.700 € 74.079

3.000 € 864

500 €€ 6.323 € 1.4.625 € 75.142

€ to.462 € 18.625 € 16.519

cÈ
cÈ

1.140 €
3.000 €

1.000 €
3.000 €

1.377

1.460

98

la8
108

1.829

4.508

l-. l-z+o

826

€

E

È

€

€

€

€

€

€

€

È

È

È

€

€

€

€

€ LO.462 € 18.625 € 16.519

Inkomsten werf
Betreffen de bijdragen van derden en projecten ín het gebruik van de werf.

Vriival reserve

Betreft de vrijval van de reserve aanlegsteiger,

Multicar
Betreffen kosten om de Multicar weer volledig operationeel te krijgen.

Gereedschap

Betreft de aanschaf van diverse kleine gereedschappen en de vervanging van gereedschap wat
verdwenen is bij een inbraak.



PONTJE

BATEN

Realisastie Begroting Reallsatie

20L7 20L7 2jJ/L6

€ s.000 € 5.000 € 5.000

€ 1.4.071, € 13.500 € 12.184

€ 320 € 300 € 1..675

€ 302 € 500 € 5r7
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TASTEN

Omschrijving Realisastie Begroting Realisatie
mt7 20í7 2016

Subsidie gemeente Arnhem
Veergelden
Arrangementen
Fooien

L,ZLJ

51

437

M9
2.000

1.322

Il.
hdiiffi,
.-r 1 32 .l I 1.1 l"' ..lf:, .17 l,q lr,r .1ír

Af sch rijvinge n

Ve rze ke ri nge n

Vrijwilligers
Brandstof

Onderhoud

Reservering GO ASMl
Overige kosten

€ -€
€ 1.200 € 1.188
€aE-È-

€ 750 € 570

€ 1.250 € L.976

€ 2.000 € -

€ -€

€ 5.479 € 5.200 € 3.7y

Exploitatie resu ltaat

Totaal

€ -1,4.215 € -14.100 € -15.642

€ 5.479 € 5.200 € 3.74 Totaal

Subsidie gemeente Arnhem
De gemeente heeft voor drie iaar (t/m 201-7) een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 5.000, - toegekend
in de exploitatie van het pontje. Ook voor de komende drie jaar heeft de gemeente een
exploitatiebijdrage van € 5.000,- per jaar toegekend.

Veergelden

ln2OL7 zijn er circa 16.000 overzettingen geweest. De prijs per overzetting bedroeg € 1-, - voor
voetgangers en €0,50 voor fietsen en kinderen (5 t/m 10 jaar). In onderstaande grafiek zijn de
veergelden per periode weergegeven.

Vee rg,,e'id c rr
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I 2016
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Reserverins GO ASM I

Betreft de jaarlijks reservering voor groot onderhoud aan het pontje.

WERFPAVIUOEN

BATEN

Realisatie Begroting Reallsatie

20!7 20,J ?,/t6

TASTEN

OmschriJving Realisatie Begroting Realisatiê

2gr7 mt7 2016

Omzet Werfpaviljoen

Fooien

Ex pl oitati e resu I taat

Totaal

42.203€30.000€27.803
1.363€ 500€ 775

€ -6.346 € -7.3s6 € -9.886

€ 37.220 € 23.rM € 18.692

Afschrijvi nge n

Verze ke ri ngen

Water en Electra

Inkopen Werfpaviljoen
Bankkosten

Overige kosten

Totaal

€ 5.703 € 6.594 € 5.094

€ 303 € 300 € 32L

€ 1..709 € 1.000 € -

€ t9.297 € 12.000 € 11.79L

€ 584€ 250€ -

€ 9.625 € 3.000 € 1.486

€ 37.220 € 23.t44 € L8.692

r 2016

.201"1

Omzet terras
Onderstaande tabel geeft de omzet per week weer,

4000

3s0o

3000

2500

ë 2ooo

1500

1000

s00

0

2019l-8 26z5

tl
30 31,

il
2B 29

Week

393724 25 32 33 34 35 36

Het brutowinstpercentage bedraagï54%. Hierbij moet in acht worden genomen dat de vrijwilligers
korting krijgen op de consumpties en daarnaast een aantal gratis consumpties ontvangen tijdens de

dienst

272221



Afschriivinsen
De afschrijvingen_hebben betrekking op de investeringen in de inrichting en inventaris van het
werfpaviljoen.

Inkopen

De inkopen hebben betrekking op de inkoop van koffie/thee, frisdranken, alcoholische dranken,

ingrediënten voor een kleine lunch en borrelhapjes.

Overige kosten

De overige kosten betreffen de aanschaf van inventaris, kleine apparatuur en schoonmaak.
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