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Bestuursverslag

Voorwoord van de Voorzitter
Voor een kleine wetenschappelijke stichting als The Corts Foundation blijft het een forse inspanning om tegelijkertijd twee complexe projecten in Azië uit te voeren. Het geeft dan ook veel voldoening, dat we op 19 oktober 2017 het eerste van de twee projecten, het “Data Archive System
at ANRI- project- DASA”, met goed gevolg konden afsluiten. Uiteraard waren er de gebruikelijke
narooi- werkzaamheden, maar ten tijde van het verschijnen van het Algemeen Jaarverslag kunnen
we stellen, dat het project geheel is afgerond en aan de gestelde project eisen met meer dan 1.1.
miljoen behouden en toegankelijk gemaakte VOC- documenten is voldaan. Bij dit jaarverslag is het
“DASA- Endreport gevoegd”, dat in woord en beeld een gedegen verantwoording biedt.
De onafhankelijke voorzitter van de Program Board, die in Indonesië het project aanstuurde, Prof.
Dr. Bambang Hidayat, merkte in 2011 bij aanvang van het project op:
The challenge ahead is substantial, but ‘to uncover the past, we will meet the future. More importantly, we have to
learn from the past”.
Ook in het verslagjaar hebben wij met lezingen en presentaties bij universiteiten en via de website
https://www.Sejarah-Nusantara.anri.go.id (of “http://www.VoCIndonesie.nl“) ernaar gestreefd
om ons gezamenlijke erfgoed in Azië onder de aandacht te brengen.
Het tweede project, de vertaling en bewerking van Senshi Sōsho vol. 26: “The Operations of the
Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal” (met daarin onder meer de Slag in de Javazee) is afgerond. De onderzoek werkzaamheden van ons kantoor in Tokyo en van de Final editor
namen echter veel meer tijd in beslag dan geraamd. Hierdoor is de uiteindelijke publicatie en presentatie verschoven naar het najaar 2018.
De stichting zal nog een derde Senshi Sōsho- deel uitbrengen, waarbij de aandacht vnl. uitgaat naar
de luchtmachtoperaties en de strijd op Sumatra. Wij verwachten dit kleinere deel (ca. 300 blz.) in
2020 te kunnen uitbrengen. Daarmee is de invasie in het voormalige Nederlands- Indië met veel
details in kaart gebracht.
Onze grote dank gaat uit naar de medewerkers en adviseurs van beide projecten in Indonesië,
Thailand en Japan, en in Nederland. Dankzij hun inzet, i.h.b. van onze Final Editor dr. W.G.J.
Remmelink, was het mogelijk om de indrukwekkende resultaten van het afgelopen verslagjaar te
realiseren.

Mr. Egbert Jacobs, 's-Gravenhage

Doelstellingen, Taken, Missie en Visie
De “Philippus Corts stichting - The Corts Foundation (TCF)”, statutair gevestigd te Enkhuizen,
beijvert zich voor:
- het preserveren en toegankelijk maken van originele archiefbronnen;
- het in standhouden van het ''Corts huis” aan de Westerstraat 158 te Enkhuizen.
Het DASA- project en het Senshi Sōsho- project richten zich op het gezamenlijke Nederlandse,
Indonesische en Japanse erfgoed. Hierbij gaat het om het digitaal duurzaam behoud en het toegankelijk maken van de VOC- archieven in Indonesië (het “DASA-project”) en van de strijd in de
Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië door het vertalen van delen van de
Senshi Sōsho -reeks (het “Senshi Sōsho- project”). Beide projecten geven nieuwe inzichten en informatie over volk, land en motieven van handel en strijd in geheel Zuidoost-Azië tot aan Afrika
en het Midden- Oosten aan toe. Het DASA- project is formeel beëindigd in oktober 2017, maar
afrondende werkzaamheden vinden nog plaats in 2018 in Indonesië en Thailand.
Onze “missie en visie” luidt, dat wij “als kleine wetenschappelijke vrijwilligersinstelling het verschil
maken door met gebruikmaking van onze eigen deskundigheid erfgoedprojecten in binnen- en buitenland te initiëren en uit te voeren. Wij maken ons daarbij niet afhankelijk van derden. Wij volgen bij het
uitvoeren van onze projecten algemeen aanvaarde ICT- technische en archiefstandaarden en nemen
historische, culturele en politieke aspecten in acht”.
Bij het duurzaam en digitaal behouden, beheren en beschikbaar stellen van gedeeld cultureel erfgoed als de VOC-archieven in Indonesië, en het wetenschappelijk onderzoek van en het publiceren over de geschiedenis van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog, nemen wij het volgende in acht:
1. Wij dragen op professionele en wetenschappelijk verantwoorde wijze zorg voor het toegankelijk en inzichtelijk maken van documenten en archieven.
2. Wij voeren onze werkzaamheden in samenwerking met derden uit en richten ons daarbij op
de (inter-)nationale wetenschap en samenleving in de landen waarin wij opereren.
3. Wij onderscheiden ons door enkel activiteiten te ontplooien die andere instellingen op het
gebied van het cultureel erfgoed niet in hun programma opnemen.
De beide projecten DASA en Senshi Sōsho zijn totaal verschillend, maar zij hebben gemeen dat de
daar beschreven activiteiten een blijvend stempel hebben gedrukt op Nederland, Indonesië en in
mindere mate ook op Thailand en Japan. De VOC heeft aanzienlijk bijgedragen aan de rijkdom
van de Nederlandse Republiek. De Japanse verovering van Nederlands- Indië maakte in verbluffend korte tijd een einde aan het Nederlandse koloniale rijk in ZO-Azië

In Indonesië vindt eveneens een herbezinning plaats met veel aandacht voor het zelfbewustzijn
van de natie. Het vormt ook een tegenwicht tegen de invloeden vanuit extremistische hoek waar
aan het land blootstaat. Daarbij gaat het vooral om zelfbewustzijn voor het eigen maritieme verleden, wat wij hebben kunnen constateren op wetenschappelijke seminars waaraan wij in Indonesië
op uitnodiging deelnamen. De VOC- archieven vormen dan niet alleen een uitgebreide geschiedschrijving maar bieden ook een bron van uiteenlopende onderwerpen die het dagelijks leven in
detail beschreven, met inbegrip van land en product-beschrijvingen uit geheel Azië. Batavia was
immers een belangrijk handelsknooppunt.
Wij zijn van mening, dat over de strijd in het voormalige Nederlands- Indië in 1942 een Engelse
vertaling beschikbaar moest komen; onder andere omdat weinig beschikbaar is dat een Japanse
versie van de oorlog in Azië presenteert. De “official histories” die in jaren na de Tweede Wereldoorlog door de historische diensten van geallieerde mogendheden werden geschreven, geven de
officiële (nationale visie) weer. In deze officiële studies ligt de nadruk op wat er gebeurde aan ‘eigen
zijde’ en is sprake van een legitimatie van optreden van de eigen krijgsmacht in deze oorlog. Die
beperkingen, zo men wil eenzijdigheid, geldt ook voor de Senshi Sōsho - delen: louter de Japanse
visie op het Japanse aandeel in WO-2. Maar dit is geen officiële nationale visie. Het Senshi Sōsho
project is vooral verhelderend, omdat het een bronnenpublicatie betreft met getuigenverklaringen.
Om de onafhankelijkheid en kwaliteit van onze uitgaves te bevorderen vindt waar nodig wetenschappelijk onderzoek plaats en passen wij ‘peer review’ toe van deskundigen. Internationale commissie van wetenschappers in Nederland, Indonesië en Japan selecteren en beoordelen onze deliverables. Wij maken gebruik van voorgeschreven projectmethodieken en conformeren ons aan
algemene internationale conventies, normen en standaarden op het gebied van archiefmanagement
(“Metamorfoze”), ICT (het "Open Archival Information System OAIS” -model voor Business
Process modellering) en standaarden als ISO 23081, ICA en EAD voor data- uitwisseling.
Wij verstrekken waarheidsvinding, duiding en kritische reflectie, doordat wij originele bronnen
voor het brede publiek in Nederland, Indonesië, Thailand en Japan beschikbaar stellen via Open
Access op onze drie websites. Wij dragen in de drie laatstgenoemde landen aan de kennisoverdracht
bij door wetenschappers en de samenleving op onafhankelijke en duidelijke wijze te informeren.
De toenemende interesse bij wetenschappelijke instellingen blijkt ook uit de deelname aan seminars
die wij in Indonesië, Thailand en Japan (mede-) organiseren dan wel waar wij aan deelnemen. Wij
constateren, dat in het bijzonder de wetenschappers van de jongere generatie daar zich vrijelijk
uitspreken en de rol van de drie landen in een ander daglicht gaat stellen. Bij het aanvangen van de
projecten hebben wij niet kunnen bevroeden, dat in de drie genoemde landen de belangstelling
daarvoor bij wetenschappers en de samenleving zo zou toenemen. Wel is een voorwaarde, dat de
toegankelijkheid geschiedt in hun eigen taal.
Wij streven ernaar om in verschillende talen de bronnen beschikbaar te stellen om het de bezoekers
van onze drie verschillende websites in meerdere talen zo gemakkelijk mogelijk te maken. We hanteren daarbij actief diverse vormen van multimedia, zoals Twitter, LinkedIn en Facebook.

Er is ook duidelijk sprake van een spin-off van onze initiële projecten. Bij het scannen van de

Dagh- Registers vonden wij in de oude VOC -folianten 8568 diplomatieke brieven van Aziatische
heersers die het handelskarakter van de VOC met geheel Azië tot aan het aan midden- oosten
belichten. In November 2016 publiceerden wij tijdens de Dutch Trade Network Conference in
Ayutthaya ‘The Royal Correspondence of the Kingdom of Siam with the Supreme Government of
the Dutch United East India Company (VOC) in Batavia Castle 1634-1765’. Deze publicatie werd
mogelijk gemaakt door een genereuze bijdrage van ZM Ambassade in Bangkok. Als uitvloeisel
hiervan publiceren wij in 2018 in samenwerking met de Chulalongkorn Universiteit in Bangkok
een digitale Thaise versie van de “Royal Correspondence of the Kingdom of Siam”.
Onze projecten in Indonesië, Thailand en Japan zijn ambitieus en de activiteiten langdurig en omvangrijk. Sinds 2009 hebben wij bewezen in staat te zijn projecten met positief resultaat in het
buitenland te kunnen uitvoeren. Nu wij eind 2017 ons project in Indonesië formeel beëindigd hebben (met een afronding van narooi- werkzaamheden in 2018), staan we voor de nieuwe uitdaging
om onze deliverables in Indonesië zo lang mogelijk te waarborgen. Dan gaat het niet om continuering van onze projectwerkzaamheden door de instellingen aldaar - met wie wij naar tevredenheid
hebben samengewerkt – maar om bij te dragen aan het duurzame behoud op de lange termijn.

Projectresultaten 2017 in aantallen
Het Senshi Sōsho - project
De Senshi Sōsho – reeks, een door de Japanners samengestelde geschiedschrijving over de strijd in
China en de Pacific in de tweede wereldoorlog, is uniek. De serie biedt ons een zeer gedetailleerde
blik op: “Wat er aan de andere zijde van de heuvel gebeurde”. Hoewel de delen door Japanse
veteranen, actief dienende militairen en historici zijn verzameld en geselecteerd, geven zij mits kritisch benaderd ons eindeloos meer inzicht in wat de Japanners wilden, hoe zij e.e.a. voorbereidden
en vervolgens uitvoerden.

Wij richten ons op het publiceren -vanuit het Japans in het Engels vertaald, van twee volledige

Senshi Sōsho -delen en een samenvatting uit twee delen over de strijd in het voormalig NederlandsIndië.
Te weten: Senshi
Sōsho deel 3 “The Invasion of the Netherlands Indies”, gerealiseerd in 2015. Senshi Sōsho deel 26:
“The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal”, te realiseren in
2018. Een samenvatting uit Senshi Sōsho deel 5 “Operations in Burma” en deel 34 “Army Air
Drive to the Southern Pacific Area”.
Publicatie gegevens van deel 3, dat op 21 september 2015 in het Klein Auditorium van de Universiteit Leiden werd gepresenteerd. Het betreft een uitgave in harde kaft van Leiden University Press.
Omvang 640 pagina’s (incl. print S.S.; voorwoord; glossary; lijst persoonsnamen; topografische namen, kaarten en foto’s). Het formaat bedraagt: 25,7 x 18,2 cm staand. De publicatie is mede mogelijk gemaakt met steun van de Isaac Alfred Ailion Foundation en het Netherlands Instituut voor
Militaire Historie (NIMH).
Original title: 蘭印攻略作戦 [Ran-In Koryaku Sakusen], published by Asagumo Shimbunsha
[Asagumo Newspaper Inc.], Tokyo 1967 © National Defense College of Japan [National Institute
for Defense Studies], Japan 1967 English translation title: The Invasion of the Dutch East Indies
© The Corts Foundation/Leiden University Press, 2015
Cover design: Geert de Koning
ISBN 978 90 8728 237 0 e-ISBN 978 94 0060 229 8 (e-pdf) NUR 686.
De Open Access - editie is beschikbaar via de repository van de Universiteit Leiden (https://openaccess.leidenuniv.nl/) en via OAPEN (www.oapen.org). De editie is op deze wijze internationaal
beschikbaar, en wereldwijd toegankelijk (bijvoorbeeld ook in Azië en de VS). Het deel is op grote
schaal gedownload.

Hr. Ms. De Ruyter

Hr. Ms. Java

In Senshi Sōsho deel 26 wordt onder andere de Slag in de Javazee beschreven. De voorbereidende
werkzaamheden zijn in november 2015 aangevangen. Wij verwachten, dit deel in september 2018
bij Leiden University Press uit te brengen.
Publicatie gegevens van deel 26: Het betreft een uitgave in harde kaft van Leiden University Press.
Omvang 784 pagina’s (incl. print S.S.; voorwoord; glossary; lijst persoonsnamen; kaarten, foto’s,
topografische namen). Het formaat bedraagt: 25,7 x 18,2 cm staand.
De publicatie is mede mogelijk gemaakt met steun van de Isaac Alfred Ailion Foundation, de Suntory Foundation, de Samenwerkende Maritieme Fondsen (t.w. het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst, Directie der Oostersche Handel en Reederijen, en de Vereeniging de Prins Hendrik Stichting), de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, en het Netherlands
Instituut voor Militaire Historie (NIMH).
Original title: 蘭印・ベンガル湾方面海軍進攻作戦 [Ran-In Bengaru-wan Hōmen Kaigun Shinkō
Sakusen], published by Asagumo Shimbunsha [Asagumo Newspaper Inc.], Tokyo 1969 © National
Defense College of Japan [National Institute for Defense Studies], Japan 1969
English translation title: The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal
© The Corts Foundation/Leiden University Press, 2018.
Cover design: Geert de Koning ISBN 978 908728 2806 e-ISBN 978 94 0060 293 (e-pdf) NUR 686.
Vervolgens treffen wij de voorbereidingen voor relevante stukken van het gecombineerde deel 5
en 34, dat wij in het jaar 2020 beogen te bezorgen.

Het Digital Archive System at ANRI- DASA – project
Vanuit de zorg voor de afnemende conditie van de VOC-archieven in Jakarta, is de Philippus Corts
stichting (internationaal: The Corts Foundation- “TCF”) in 2008 aangevangen met een inventariserend project bij het “Arsip Nasional Republik Indonesia- ANRI”. Hierbij brachten we delen van
de VOC-depots verder op orde met hulp van een (in 2007) samengestelde inventaris van VOCarchieven in Batavia. Het vormde de basis voor een uniek digitaal project, waarbij meer dan 1.1
miljoen VOC- manuscripten voor de lange termijn duurzaam werden behouden en toegankelijk
gemaakt op de website www.VOCIndonesie.nl.

In 2010 besloten ANRI en TCF tot een formele samenwerking. TCF ontving van de Indonesische
autoriteiten goedkeuring om als enig erkende zogenaamde “International Non-Governmental Organization -INGO” als erfgoed instelling in Indonesië te mogen opereren. Na goedkeuring als
INGO konden ANRI en TCF in mei 2011 de eerste “Memorandum of Understanding” ondertekenen. In 2014 werd deze verlengd voor nog eens drie jaren. Overheidsregels beperken de invloed
van INGO’s tot twee termijnen van drie jaar, zodat het project met inbegrip van alle afsluitende
werkzaamheden in 2018 is afgesloten.
Het door TCF en ANRI uitgevoerde project “Digital Archive System at ANRI - DASA” heeft de
volgende successen en resultaten opgeleverd:
Technisch:
•
Het opzetten en onderhouden van een “digitaliserings-productiestraat” bij het Arsip Nasional in Jakarta met Zeutschel overheadscanners, scan managementsoftware en digitale, duurzame
opslagcapaciteit (64 TB) volgens internationale standaard normen.
•
Trainen van scan-personeel in de toepassing van de Metamorfoze- standaard (“light”) voor
“preservation imaging”.
•
Trainen van archivarissen in het maken van metadata, nadere databasetoegangen en indexen op de archiefseries.
•
Het ontwikkelen van een Indonesisch-Engelstalige website waar alle resultaten van het digitaliserings-project online zijn gepubliceerd.
•
Trainen van medewerkers in het online publiceren van gedigitaliseerde bronnen.
Gepubliceerde resultaten:
•
Publicatie online op www.VOCIndonesie.nl van ruim één miljoen pagina’s van de belangrijkste archiefseries uit de 17e en e18e eeuw van het vroegere Kasteel van Batavia:
o
De 85.150 pagina’s tellende grootste VOC-kroniek “Dagh- Registers van het Casteel van
Batavia” (1624-1806) met gedigitaliseerde “Marginalia” voorkomend op elke archiefpagina.
o
De 232.852 pagina’s tellende Net- Generale Resolutieboeken van de Hoogmogende Regeering in het Casteel van Batavia (1613-1810.
o
De 14.061 pagina’s tellende serie “Brieven van Inheemse vorsten, 1750-1811”.
De 572.586 pagina’s tellende Bijlagen op de Net- Generale Resolutieboeken van de Hoogmogende

Regeering (1686, 1718-1811).
o
De 12.919 pagina’s Secrete Resoluties
o
De 28.995 pagina’s tellende Besogneboeken (1743-1795).
o
8159 pagina’s documenten van “Personalia, Realia, en bijlagen bij de Dagregisters”
o
R209.056 pagina’s documenten van de Buitenkantoren.
o
Ruim 7622 pagina’s documenten betreffende “Handel”.
o
Ruim 4133 pagina’s documenten betreffende “Justitie”.
o
Zeventien Plakkaatboeken.
o
Zes delen van het Corpus Diplomaticum.
•
Publicatie online www.VOCIndonesie.nl van diverse secundaire (database-) toegangen op
de archiefseries en selecties van documenten:
o
Databasetoegang van 117.390 records met getranscribeerde “Marginalia” gekoppeld aan de
scans van de Dagh- Registers van het Casteel van Batavia.
o
Databasetoegang van 47.467 records met “Realia” (index van onderwerpen) gekoppeld aan
de scans van de Resolutieboeken van het Casteel van Batavia.
o
Databasetoegang van “Diplomatieke Brieven” naar en van het Casteel van Batavia met circa
8568 records gekoppeld aan de scans van alle in de Dagh- Registers geïnsereerde diplomatieke
brieven.
o
Databasetoegang van 10.893 records naar gedigitaliseerde “Plakkaatboeken” van het Casteel van Batavia.
o
Databasetoegang van 1213 records op de serie Bijlagen Resolutieboeken.
o
Een selectie van 28 documenten vertaald in het Engels en Indonesisch in de “Harta Karun”
(“Verborgen Schat”) -documentengalerij.
o
Een selectie van diplomatieke brieven afkomstig van vorsten uit de archipel vertaald in het
Indonesisch en Engels.
o
Een toegang op alle zes delen van het Corpus Diplomaticum.
o
Een glossarium van 620 VOC-termen met betekenis en etymologie.
o
Samen met de Nederlandse ambassade, VOC-informatiecentrum Baan Hollanda en Thaise
historici te Bangkok: een digitale publicatie “The Royal Letters of Siam” (in Engels en Thai) met
daarin een twintigtal diplomatieke brieven uitgewisseld tussen de koningen van Siam in Ayutthaya
en Batavia (2018).
o
De in drie talen gepubliceerde archief-inventaris van het archief Hoogmogende Regeering
van Batavia.

Het “Sejarah Nusantara -concept”.
Via het webadres www.VOCIndonesie.nl komt men op de website van het Arsip Nasional R.I.
www.sejarah-nusantara.anri.go.id , die The Corts Foundation en ANRI hebben ontwikkeld voor
internationale onderzoekers, professionele gebruikers en andere belangstellenden.

Uitgangspunt is dat, met behulp van deze website met gepubliceerde
VOC-archiefbronnen, het onderzoek wordt gestimuleerd naar de reconstructie van de vroegmoderne geschiedenis van Zuidoost-Azië
en in het bijzonder die van Indonesië zelf.
“Sejarah Nusantara” betekent “Geschiedenis van Nusantara”, de oude
naam van de Indonesische archipel. Dit heeft tot consequentie, dat bij
het maken van speciale thematische toegangen rekening gehouden is
met thema’s die voor de Indonesische geschiedenis van belang zijn.
Het “Diplomatic Letters Project” bijvoorbeeld legt voor het eerst duizenden documenten bloot afkomstig van Indonesische vorsten, sultans
en regenten.

Verslag van de Penningmeester
J.Baars, penningmeester
Aan het einde van boekjaar 2017 bedroeg het stichtingsvermogen van de Philippus Corts Stichting
€ 1.244.944. Ultimo boekjaar 2016 bedroeg dit vermogen € 1.618.826.
De daling van het vermogen betreft het resultaat boekjaar, dat € 373.882 negatief is.
Ten opzichte van ultimo 2016 is het vermogen met circa 23 procent afgenomen.
Het negatieve resultaat is veroorzaakt doordat de uitgaven aan de doelstellingen van de stichting,
alsmede de beheerkosten, gezamenlijk € 431.851, de baten (€ 57.969) overschreden.
In 2017 zijn vergeleken met 2016 de lasten met circa € 99.661 gedaald. In hoofdzaak door de
afbouw van de DASA-activiteiten; aan directe projectkosten werd vergeleken met 2016
€ 88.972 minder uitgegeven. Wel werd ruim € 37.117 meer uitgegeven dan begroot.
Het resultaat aan baten uit fondsenwerving was € 30.000 en was geheel ter sponsering van
het Senshi Sosho project.
De boekwaarde van het Cortshuis bedraagt ultimo 2017 € 445.832 (2016: € 463.745).
De mutatie ten opzichte van 2016 betreft de reguliere afschrijving.
De balanswaarde van de effectenportefeuille was per 31december 2017 € 703.689
(2016: € 900.451). Gedurende 2017 zijn effecten verkocht om de exploitatie te bekostigen.
Voorgesteld wordt het negatieve resultaat ad € 373.882 in mindering te brengen op de overige
reserves.

Verslag van de Algemeen Secretaris
J.C. Snellen van Vollenhoven, algemeen secretaris
De bestuursvergaderingen in het verslagjaar stonden in het teken van de afronding van het project
“Digital Archive System at ANRI”. Tot de laatste formele project- dag (19 oktober 2017) werd
door het enthousiaste DASA- team VOC- manuscripten gescand. Maar dit betekende wel, dat na
de formele afsluitingsdatum nog uitgebreide publicatiewerkzaamheden nodig waren. Het ANRI
heeft hiervoor medewerkers ter beschikking gesteld, die tot 1 april 2018 beschikbaar zullen blijven.
Tijdens de VOC- tweedaagse: “Rethinking VOC” in op 23 en 24 november 2017 bij het N.A. werd
door diverse sprekers de loftrompet uitgestoken over de DASA- projectwebsite. De boodschap
van het seminar was tweeërlei. In het vervolg dienen we te spreken over “Mutual Heritage” (i.p.v.
“Colonial History”) en dat Aziatische historici, i.h.b. uit Indonesië, zich uitspreken over de VOC
en daartoe onderzoek doen. We moeten af van de Europa- centrische benadering en vanuit lokale
omstandigheden in Azië denken. (Dixit Jos Gommans).
Ter afronding van het Senshi Sōsho project bezorgt TCF in 2020 een derde Senshi Sōsho publicatie, te weten een samenvatting uit Senshi Sōsho deel 5 “Operations in Burma” en deel 34 “Army
Air Drive to the Southern Pacific Area”.

Het derde Senshi Sōsho luchtmacht deel, beschrijft de strijd in Noord- Sumatra. Hierna kunnen
wij “een streep trekken onder het gehele Senshi Sōsho- project”.
In het verslagjaar werd wederom veel aandacht besteed aan het werven van fondsen ten behoeve
van het publiceren van de Diplomatieke Brieven (die wij aantroffen in het Arsip Nasional) in de
Thaise taal. Dit betreft het (sinds 2015 lopende project, dat de NL-ambassade in Bangkok heeft
gesponsord) “Royal Diplomatic Thai Correspondence”. Helaas is het ons niet gelukt om voor de
vervolgwerkzaamheden bij het maritieme bedrijfsleven in Nederland, Indonesie en Thailand fondsen te verwerven.
We richten ons nu eerst op het opstellen van subsidie- aanvragen om Senshi Sōsho vol. 5/ vol. 34
te realiseren. In deze aanvragen richten we ons op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
met als nevenproduct een vertaling in de Engelse taal, omdat er fondsen zijn die weigeren om
boekpublicaties te ondersteunen.
Het VOC- Genootschap "De Haagsche Besoygne" heeft haar eerste lustrumpenning uitgereikt aan
de Philippus Corts st. wegens “haar onschatbare verdiensten voor het duurzaam digitaal behoud
van de VOC-archieven in Jakarta, in het bijzonder de digitalisering van om en nabij één miljoen
VOC-documenten in het Nationaal Archief van Indonesië te Jakarta”. De secretaris van TCF heeft
de Erepenning op 30 mei 2017 in ontvangst mogen nemen.

Het “Procedureboek versie 2017”, i.h.b. het Huishoudelijk Reglement werd aangepast i.v.m. de
fusie (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016) van de C.C.C. - stichting met TCF . Het gedeelte m.b.t. het Financieel Reglement is vrijwel ongewijzigd, aangezien deze wijzigingen op een

later moment worden meegenomen.
Een “Commissie Vriend" werd ingesteld, bestaande uit Nico Vriend (vz.), Marco Roling en de
secretaris om klaarheid te brengen over de wenselijkheid om een VOC- gids uit te uitbrengen. Het
bestuur is van mening, dat het uitbrengen van een dergelijke gids valt binnen het takenpakket van
de stichting als voorzien door wijlen Kees Corts. Maar men vindt het door Lennart Bes ingediende
voorstel onduidelijk, gezien de reeds bestaande catalogi en inventarissen, dan wel de bestaande
onderzoeks- VOC- gids van India. Uiteindelijk wordt het voorstel door de aanvrager ingetrokken
in verband met beperkte capaciteit (door het verlengen van diens arbeidscontract bij Un. Leiden.)
Het vaststellen van het Residu- vermogen, ten einde vast te stellen wat de noodzakelijke vermogensbasis is voor vervolgactiviteiten van de stichting, wordt verschoven naar 2018.
Gezien het beëindigen van het DASA – project besloot het bestuur, dat het niet efficiënt is om in
2017 te stoppen met Schipper accountants. In 2018 houdt de penningmeester alsnog een selectie
bij accountbureaus.
Het bestuur besluit de publicatie van Herman Keppy “Zijn jullie kerels, of lafaards” financieel te
ondersteunen. Het betreft het eerste boek op het gebied van het Indisch verzet in Nederland.
Hierin wordt het Indisch aandeel in de strijd tegen de Duitse bezetter in Nederland belicht. Dit is
niet eerder systematisch in kaart gebracht.
Het opgestelde “Beleidsvoorstel 2018- 2019” wordt aanvaard.
Marco Roling heeft namens TCF, deelgenomen aan de najaar bijeenkomst van het Maritiem Portal
op 24.11.2017. Het is nog niet geheel duidelijk, of het portaal toegevoegde waarde voor TCF heeft.
De Corts stichtingen hechten aan transparantie en het afleggen van verantwoording. Om deze reden houden wij ons aan het gedragsprotocol van de vereniging Fondsen in Nederland- FIN, dragen
zorg voor het beoordelen van onze werkzaamheden door Schipper Accountants en Belastingadviseurs te Goes, LF- Consulting te Jakarta en Sulaimin & Rekan, auditors in Jakarta, met een overkoepelend toezicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving- CBF. De voorbereidende werkzaamheden om ons bij het CBF te kunnen aansluiten ( nu de Raad voor de financiele Betrouwbaarheid
haar werkzaamheden in 2016 heeft gestaakt), zijn in het voorjaar 2017 naar tevredenheid afgerond.
De secretaris nam deel aan de Nationale Indie herdenking op 15 augustus 2017 Den Haag. Het
jaarthema van de Nationale Indië - herdenking 2017 betrof “Verhalen Over Leven” en gaat over
de onbegrensde kracht van verhalen, over de mens achter de geschiedenis. Verhalen, die voor sommigen, overlevenden dan wel nabestaanden, in hun hoofd nog steeds niet zijn afgelopen en die op
traumatische wijze hun leven beheersen. Verhalen, die ook nog eens vanuit verschillende invalshoeken worden beleefd.
Wij in Nederland denken dan aan de burgergeïnterneerden, de krijgsgevangenen die als dwangarbeider ingezet werden aan de Pakan Baroe- spoorweg of de Burma spoorweg, dan wel het lot van
de “troostmeisjes”. In het voormalige Nederlands- Indië denkt men enkel aan de “Proklamasi”,
terwijl in Japan men denkt aan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Verhalen die, ook al worden ze steeds herbeleefd, vertekenen in de loop der tijd.
Maar ook verhalen, die soms zijn opgeschreven vanuit een eigen nationale officiële visie en soms
een eigen ingekleurde geschiedschrijving. Het is onze bedoeling om aandacht hieraan te geven,
door het uitbrengen van “Lesbrieven” of “Les- pakketten” voor het middelbaar en lager onderwijs.
De secretaris werd uitgebreid door programmamaker Foeke de Koe geïnterviewd voor het programma “Andere Tijden”.
De verkoop van het Corts huis te Enkhuizen door “De Vesting Makelaars” te Enkhuizen heeft
nog niet tot resultaten geleid. Mogelijk schrikt de opleveringstermijn van het huis per 31 december
2018 kopers af. Onze verplichtingen richting de gebruikers; de vereniging Oud Enkhuizen, de Linschoten-Vereeniging na, en de huurster van de eerste etage van het Corts huis, lopen op deze datum
af.
De samenstelling van het bestuur van de Philippus Corts stichting bij einde van het jaar was als
volgt:
•
Mr. Egbert Jacobs, voorzitter
•
Drs. Joop Baars, penningmeester
•
Joan C. Snellen van Vollenhoven, algemeen secretaris
•
Kees T. J. van Duin L.L.M., bestuurslid
•
Dr. Petra M.H. Groen, bestuurslid
•
Dr. Alicia F. Schrikker, bestuurslid
•
Nico Vriend M.A., bestuurslid
Mevr. Marian Kuin was werkzaam als toegewijd officemanager.
Bij de najaarsvergadering 2017 trad Prof. em. Dr. Femme S. Gaastra, bestuurslid terug. Wij zijn
hem veel dank verschuldigd. Zijn plaats werd overgenomen door dr. Alicia F. Schrikker, werkzaam
bij de Universiteit Leiden. Er waren geen overige tussentijdse bestuurswisselingen. Het TCF- bestuur kwam bijeen voor haar voorjaarsvergadering op 31 mei 2017 en de najaarsvergadering op 30
november 2017.
Het Dagelijks Bestuur kwam bijeen op 11.01.2017. Daarnaast vergaderden de voorzitter en de secretaris op: 16.02.2017; 13.04.2017, 8.06.2017, 7.07.2017, 04.08.2017, 11.09.2017 en 08.11.2017. Er
werd bovendien veelvuldig telefonisch vergaderd.
De samenvoeging van de beide resterende Corts stichtingen: de Christiaan Cornelis Corts stichting
en de Philippus Corts stichting vergde wat resterend overleg met de Belastingdienst. De fusie is nu
formeel geheel afgerond. Het gezamenlijk verder gaan onder de benaming: Philippus Corts stichting/ The Corts Foundation- TCF is ingegeven om de organisatie te vereenvoudigen, kosten te
besparen en administratieve werkzaamheden te verminderen.

#TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\CASEWARE\2011\DATA\GOE\10559240-2017\10559240-2017jrk

#ORG=saa#VES=goe#PAP=tab

Jaarrekening
Jaarrekening

#TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\CASEWARE\2011\DATA\GOE\10559240-2017\10559240-2017jrk

#ORG=saa#VES=goe#PAP=blc

Philippus Corts Stichting, The Corts Foundation - TCF, Enkhuizen

Pagina 17

Balans per 31 december 2017
(na voorstel resultaatbestemming)

Activa
€

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris

1
445.832
2.420

463.745
745
448.252

464.490

11.074

25.979

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

2

Effecten

3

703.689

900.451

Liquide middelen

4

93.752

295.892

1.256.767

1.686.812

Totaal
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Passiva
€

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

Stichtingsvermogen
Continuiteitsreserve
Overige reserve

5
6

38.000
1.206.944

38.000
1.580.826
1.244.944

1.618.826

11.823

67.986

1.256.767

1.686.812

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal

7
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Staat van baten en lasten over 2017
2017
€

Begroting
2017
€

2016
€

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten

Besteed aan doelstellingen

8
9
10

11

30.000
18.381
9.588

31.000
23.000
8.500

31.000
32.835
9.624

57.969

62.500

73.459

-395.091

-383.800

-484.820

-337.122

-321.300

-411.361

844
14.078

500
1.750
31.700

1.061
27.565

14.922

33.950

28.626

-352.044

-355.250

-439.987

-21.838

-18.250

-18.066

-373.882

-373.500

-458.053

Lasten
Kosten eigen fondsenwerving
Kantoorkosten
Algemene kosten

12
13

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Afschrijving en rente
Resultaat

14

Philippus Corts Stichting, The Corts Foundation - TCF, Enkhuizen

Toelichting lastenverdeling
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming

Doelstelling

A.

B.

Beheer en
administratie

Totaal
2017

Begroot
2017

Totaal
2016

€

€

€

€

-

395.091

383.800

484.820

84
1.408
2.184

844
14.078
21.838

500
2.750
30.700
22.250

1.061
27.565
18.066

3.676

431.851

440.000

531.512

Bestedingspercentage baten:
Bestedingen doelstellingen / totale baten

738,6%

652,5%

717,2%

Bestedingspercentage lasten:
Bestedingen doelstellingen / totale lasten

99,1%

98,6%

99,1%

C.

Lasten

Directe projectkosten
Kosten eigen fondsenwerving
Kantoorkosten
Algemene kosten
Afschrijving en rente

Totaal

€

€

€

264.420

125.698

4.973

515
8.587
13.322

245
4.083
6.333

-

286.844

136.359

4.973

Toelichting doelstelling:
A = DASA (Digital Archive System at Anri)
B = Senshi Sosho II
C = Behoud Cortshuis

-

-
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van de Philippus Corts Stichting, The Corts Foundation - TCF, statutair gevestigd te
Enkhuizen, bestaan voornamelijk uit bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek naar de
geschiedenis van Nederland en voormalig Nederlands-Indië, evenals overige voormalige overzeese
gebiedsdelen die worden gerekend tot de Gemeenschappelijke Erfgoed landen. Daarnaast heeft de
Stichting ten doel het conserveren, collectioneren, toegankelijk maken, ontsluiten en verzamelen van
archieven en ander erfgoedmateriaal. Tevens heeft de Stichting ten doel het verwerven, restaureren en
in stand houden van monumenten, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - monumenten in de
gemeente Enkhuizen, thans het Cortshuis aan de Westerstraat 158.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Philippus Corts Stichting, The Corts Foundation - TCF is feitelijk statutair gevestigd op Westerstraat 158,
1601 AN te Enkhuizen. De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 37108428.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende
instellingen. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De vergelijkende cijfers worden slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De Stichting maakt geen gebruik van derivaten.
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Grondslagen
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet
afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een
bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.
Andere vaste bedrijfsmiddelen
De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste
van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt
direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de
boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als
die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de
gangbare biedprijs geldt als marktprijs.
Vorderingen
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.
Kortlopende effecten
De onder de vlottende activa opgenomen effecten zijn niet bestemd om duurzaam te worden
aangehouden en worden gewaardeerd tegen reële waarde per ultimo boekjaar per soort, waarbij zowel
ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden
verantwoord.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Giften en baten uit fondsenwerving
Hieronder zijn opgenomen de verstrekte subsidies aan de Philippus Corts Stichting en andere
organisaties, alsmede de instandhouding van het Cortshuis.
Verstrekte subsidies en giften
Dit betreft de bijdragen die zijn verstrekt aan diverse projecten die door de Stichting worden
ondersteund.
Som der kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
De kosten van de Philippus Corts Stichting voor beheer en administratie worden voor 90% toegerekend
aan de projecten DASA (Digital Archive System at Anri) en Senshi Sosho I en II, op basis van de omvang
van de projecten.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017
Activa
Vaste activa
1 Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2017

Gebouwen
en terreinen
€

Inventaris

Totaal

€

€

697.105
-233.360
463.745

1.117
-372
745

698.222
-233.732
464.490

-17.913
-17.913

-474
2.149
1.675

-18.387
2.149
-16.238

697.105
-251.273

3.266
-846

700.371
-252.119

445.832

2.420

448.252

3%

20%

Mutaties
Afschrijvingen
Investeringen
Saldo mutaties
Stand per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2017
Afschrijvingspercentages
De kostprijs wijkt niet materieel af van de actuele waarde.
31-12-2017
€

31-12-2016
€

6.327
1.354
1.119
1.000
690
584
-

6.327
1.318
718
1.000
1.616
15.000

11.074

25.979

2 Overige vorderingen en overlopende activa
Vordering inzake niet uitgegeven gelden in Japan project Senshi Sosho II
Verzekeringen
Afrekening energiekosten
Prins Hendrik Stichting
Te vorderen rente bank
Te vorderen dividend
Isaac Alfred Ailion Foundation
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3 Effecten
Effectenportefeuille

703.689

900.451

Effecten

Effectenportefeuille

Beurswaarde Balanswaar- Balanswaarde
de
31 december 31 december 31 december
2017
2017
2016
€
€
€
703.689
900.451
703.689

De aankoopwaarde van de effectenportefeuille bedraagt per 31 december 2017 € 660.980 (2016: €
660.980).
De aan- en verkoop van effecten gedurende boekjaar 2017 zijn nihil.
Van de effectenportefeuille was er in 2016 € 198.061 opgenomen op een beleggersrekening. Dit jaar is
het saldo nihil.
31-12-2017
€

31-12-2016
€

72.466
9.960
7.564
3.023
280
266
166
27
-

5.794
26.177
254.966
265
6.051
1.963
676

93.752

295.892

4 Liquide middelen
Rabobank, rekening nr. NL53 RABO 0316 349178
Rabobank, rekening nr. 156042827
Rabobank, rekening nr. 3000577838 (Indonesië)
Rabobank, rekening nr, 1337198533
Kruisposten
Rabobank, rekening nr. 3317628367
Kas
BCA-IDR, rekening nr. 5225083689 (Indonesië)
Rabobank, rekening nr. 156535483
Kas Indonesië

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Passiva
31-12-2017
€

31-12-2016
€

38.000

38.000

2017
€

2016
€

38.000
-

38.000
-

38.000

38.000

5 Continuiteitsreserve
Continuiteitsreserve

Continuiteitsreserve
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

De omvang van de continuïteitsreserve is bepaald op basis van de verplichtingenadministratie van de
stichting. Deze verplichtingen betreffen de vaste kosten van het Cortshuis inclusief afschrijvingen en
onderhoud, huurkosten in Japan en lopende arbeidscontracten in Japan en Indonesië. Daarnaast zijn er
nog verplichtingen aan ICT-ontwikkelaars en overige lopende contracten. Deze verplichtingen worden
jaarlijks bij het opstellen van de begroting voor het komende boekjaar door het bestuur van de stichting
vastgesteld.
2017
€

2016
€

1.580.826
-373.882

2.038.879
-458.053

1.206.944

1.580.826

6 Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

Het bestuur van de Stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven.
Het resultaat over 2017 ad € 373.882 negatief wordt geheel in mindering gebracht op de overige
reserve.

#ORG=saa#VES=goe#PAP=blc
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Kortlopende schulden
31-12-2017
€

31-12-2016
€

11.309
514
-

14.931
675
487
33.648

-

18.245

11.823

67.986

7 Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten (incl. accountantscontrole)
Overige schulden
Verhuur onroerende zaken
Nog te betalen lonen (project DASA)
Project DASA, Digital Archive System at ANRI (Arsip Nasional Republik
Indonesia)

#TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\CASEWARE\2011\DATA\GOE\10559240-2017\10559240-2017jrk
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
2017
€

Begroting
2017
€

2016
€

30.000
18.381
9.588

31.000
23.000
8.500

31.000
32.835
9.624

57.969

62.500

73.459

15.000
7.500
5.000

15.000
7.500
5.000

15.000
7.500
5.000

2.500
-

2.500
1.000

2.500
1.000

30.000

31.000

31.000

12.870
3.010
1.299
1.202
-

-500
-2.000
27.000
-1.000
-500

25.362
3.733
10.930
1.052
-7.513
-729

18.381

23.000

32.835

9.588

8.500

9.624

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten

8 Baten uit eigen fondsenwerving
Sponsoring project Sensi Sosho: Isaac Alfred Ailion
Foundation
Sponsoring project Sensi Sosho: Vaderlandsch fonds
Gravin van Bylandt Stichting
Sponsoring project Sensi Sosho: Directie der Oostersche
Handel en Reederijen
Sponsoring project Sensi Sosho: Prins Hendrik Stichting

9 Rentebaten en baten uit beleggingen
Couponrente
Dividend effecten
Ongerealiseerd koersresultaat
Ontvangen bankrente
Gerealiseerd koersresultaat
Provisiekosten

10 Overige baten
Verhuur (on)roerende zaken

#TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\CASEWARE\2011\DATA\GOE\10559240-2017\10559240-2017jrk
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11 Besteed aan doelstellingen

2017
€

Begroting
2017
€

2016
€

264.420
125.698
4.973

220.000
151.000
12.800

353.392
122.072
9.356

395.091

383.800

484.820

1.598
915
1.318
484
658
4.973

3.000
1.000
1.300
6.500
1.000
12.800

3.460
1.833
1.293
2.703
67
9.356

2017
€

Begroting
2017
€

2016
€

456
326
62
-

500
500
250
500
-

306
274
234
247

844

1.750

1.061

Projecten
A - DASA, Digital Archive System at Anri (zie specificatie)
B - Senshi Sosho II (zie specificatie)
C - Behoud Cortshuis

C - Behoud Cortshuis
Gas, water en elektra
Belastingen en gemeentelijke heffingen
Verzekeringen gebouwen
Onderhoud Cortshuis
Beveiligingskosten
Totaal
Bezoldiging bestuurders

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

12 Kantoorkosten
Website
Kantoorbenodigdheden
Porti
Drukwerk
Administratiekosten

#TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\CASEWARE\2011\DATA\GOE\10559240-2017\10559240-2017jrk
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2017
€

Begroting
2017
€

2016
€

11.309
1.060
726
285
252
-8
-96
13.528
550

15.000
1.000
4.500
1.500
650
5.000
500
2.550
30.700
1.000

12.078
867
1.216
848
1.405
9.430
388
783
27.015
550

14.078

31.700

27.565

13 Algemene kosten
Accountantskosten (inclusief controle)
Abonnementen en contributies
Bestuurskosten
Vergaderkosten bestuur
Reiskosten bestuur
Advieskosten fusie
Representatiekosten
Overige algemene kosten
Licentie keurmerk

#TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\CASEWARE\2011\DATA\GOE\10559240-2017\10559240-2017jrk
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2017
€

Begroting
2017
€

2016
€

17.913
3.925
-

18.000
250

17.913
153
-

21.838

18.250

18.066

14 Afschrijving en rente
Afschrijving gebouwen
Betaalde bankkosten
Afschrijving inventaris

Enkhuizen,
Philippus Corts Stichting, The Corts Foundation - TCF

Voorzitter
E.F. Jacobs

Secretaris
J.C. Snellen van Vollenhoven

Penningmeester
J. Baars

Bestuurslid
A.F. Schrikker

Bestuurslid
K.T.J. van Duin

Bestuurslid
P.M.H. Groen

Bestuurslid
N.A.M. Vriend
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Overige gegevens
Overige gegevens
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Projectoverzicht
Project DASA, Digital Archive System at Anri:
De diverse lokale projectkosten in Indonesië worden betaald in Indonesische Rupiah (IDR). Het
totaal van de diverse lokale projectkosten in Indonesië zijn omgerekend naar Euro's (EUR) middels
de gemiddelde koers. De gemiddelde koers bedroeg in 2017: EUR 1 = IDR 15120,15
De projectkosten, voorzover niet gemaakt in Nederland, zijn ontleend aan de verantwoording
over 2017, die is opgesteld door LF Consulting / Sulaimin & Rekan (Registered Public Accountant)
in Jakarta.
Projectkosten DASA, Digital Archive System at Anri:

-Honorarium
-Tax Expenses
-Legal Fees
-Virtual office rent
-Office Supplies
-Pantry Supplies
-Fotocopy & printing
-Internet
-Transportation
-Postage
- Communications
-Consultant Fee
-Computer Expense
-Project Expense
-Meals
- Repair & Maintenance
-Travel Expenses
-Loss on Forex Exchange
-Stamp Duty
-Other Expense
-Interest Expense
-Interest income
-Bank charges

Werkelijk 2017 Werkelijk 2017
€
IDR
49.213
3.556
663
202
151
5
6.539
89
7
7.222
18
668
7.006
771
141
7
283
21
-106
138

744.100.675
53.773.387
10.031.583
3.053.701
2.276.563
70.000
98.868.692
1.348.000
102.000
109.196.000
270.918
10.098.904
105.934.025
11.659.598
2.137.731
102.000
4.272.648
320.624
-1.605.340
2.093.125
30.447.295
1.188.552.129

-Projectleiding Indonesië

2.014
78.607
104.705

-ICT-ontwikkeling / info-analyse / softwarelease
-Reiskosten en overige kosten
- Afschrijvingskosten
- Kantoorbenodigdheden
- Afboeking nog te betalen kosten DASA
- Projectkosten DASA
Totale projectkosten

35.761
9.347
237
827
-18.201
53.137
264.420

-Koersverschillen

Philippus Corts Stichting, Enkhuizen

Projectoverzicht
Project Senshi Sosho:
De diverse lokale projectkosten in Japan worden betaald in Japanse Yen (JPY). Het totaal van de
diverse lokale projectkosten in Japan zijn omgerekend naar Euro's (EUR) middels de gemiddelde
koers. De gemiddelde koers bedroeg in 2017: EUR 1 = JPY 126,69
De projectkosten, voorzover niet gemaakt in Nederland, zijn ontleend aan de interne financiële
administratie over 2017 die wordt gevoerd in Japan.
Projectkosten Senshi Sosho II:

-Salary
-Part time help
-Transportation expenses
-Exmployee welfare (daily trasportation expenses for office)
-Communication expenses: stamps/post
-Communication expenses: Telephone
-Rent expenses office
-Petty expenses
-Accomodation charge
-Utility charge
-Office supplies
-Representation en travel expenses
-Bank charge
- Book expenses
- National Taks
- Donations and lecture programs
-Koersverschillen
-Stagiaires en studiebeurzen
-Afschrijvingskosten
-Reiskosten en overige kosten
Totale projectkosten Senshi Sosho II

Werkelijk 2017 Werkelijk 2017
€
JPY
79.564
47
2.823
1.283
1.150
1.742
8.121
2.782
2.426
875
5.475
438
51
114
0
-774
2.896
109.014
14.400
237
2.047
125.698

10.080.000
6.000
357.660
162.480
145.704
220.662
1.028.904
352.396
307.410
110.873
693.592
55.540
6.444
14.404
2
-98.000
366.936
13.811.007

