
  

 
 

 

 
 
Aan alle lezers en gebruikers van het jaarverslag 2018 van Stichting Erfgoedpark Batavialand 
 
 
 
Almere, 26 juni 2020  
 
 
Betreft: Intrekking jaarverslag 2018 alsmede controleverklaring 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Wij hebben kennisgenomen van de door ons gewaarmerkte mededeling van de directie van Stichting 
Erfgoedpark Batavialand over de intrekking van het jaarverslag 2018 van de stichting. Om 
misverstanden te voorkomen berichten wij u dat wij ook onze controleverklaring hebben ingetrokken bij 
het jaarverslag 2018, met datum controleverklaring 29 april 2019.  
 
Wij kunnen ons vinden in de aanpassingen welke in het aangepaste jaarverslag 2018 met datum 26 
juni 2020 zijn gemaakt en hebben hierbij een nieuwe controleverklaring gevoerd met datum 26 juni 
2020.  
 
Voor de aanpassingen in het jaarverslag 2018 verwijs ik u graag naar het jaarverslag alsmede de 
toelichting ten aanzien van de stelselwijziging welke een effect op het eigen vermogen heeft van  
€ 3.060.750.  
 
Vertrouwend u hiermee toereikende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Kreston Lentink Audit B.V. 
drs. A. Bos RA 
 
 
 



 

 

MEDEDELING INTREKKING JAARVERSLAG 2018  

 

In 2017 zijn de schepen van Stichting Bataviawerf economisch overgedragen aan Stichting 
Erfgoedpark Batavialand. Na afronding van het jaarverslag 2017 heeft de directie een 
onderzoek ingesteld naar de waarderingsgrondslagen van de schepen van de stichting. 
Immers, de schepen de Batavia en de 7Provinciën werden tegen actuele waarde op de balans 
per 31 december 2017 gepresenteerd en de vraag was of dit het juiste inzicht gaf in de 
vermogenspositie van de stichting. 
 
Na afronding van het jaarverslag 2018 heeft de directie met haar Raad van Toezicht het 
onderzoek afgerond en is zij tot de volgende conclusie gekomen dat de collectie van schepen 
op een andere wijze gewaardeerd dient te worden, hetgeen een significante impact heeft op het 
eigen vermogen van de stichting. Besloten is de beide schepen op nihil te waarderen, waarbij 
uitsluitend een waarde wordt toegekend aan de inventaris welke aanwezig is in de Batavia. Het 
effect op het eigen vermogen bedraagt hiervan € 3.060.750. De directie heeft besloten het 
jaarverslag 2018 in te trekken en deze aanpassing in het jaarverslag 2018 te verwerken 
aangezien zij van mening is dat het jaarverslag 2018 in ernstige mate tekortschiet in het geven 
van het vereiste inzicht betreffende de vermogenspositie van de stichting.  
 
Deze aanpassing is noodzakelijk om enerzijds zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de 
bestaande wetgeving en anderzijds om meer uniformiteit in de waarderingsgrondslagen van het 
jaarverslag met die van branchegenoten te brengen.  
 
Aangezien de oorsprong van deze stelselwijziging in 2017 ligt is de directie van mening dat 
deze waardering met terugwerkende kracht dient te worden aangepast. Derhalve is besloten 
het jaarverslag 2018 in te trekken en in het jaarverslag 2018 een stelselwijziging te verwerken 
waardoor ook de vergelijkende cijfers per 31 december 2017 worden aangepast. Hierdoor 
ontstaat in het jaarverslag van 2018 het juiste inzicht ten aanzien van de waardering van de 
schepen en wordt de gebruiker van het jaarverslag op een juiste wijze geïnformeerd over de 
vermogenspositie van de stichting per 31 december 2017 en 31 december 2018.  
 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen informeren wij middels deze mededeling de 
gebruikers van het jaarverslag welke op de internetsite van de stichting is opgenomen. 
Separaat hebben wij de Provincie Flevoland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bericht 
over deze intrekking en hen voorzien van een nieuw jaarverslag 2018.  
 
Het ingetrokken jaarverslag 2018 mag derhalve niet gebruikt worden en dient vervangen te 
worden door het herziene jaarverslag 2018 per datum 26 juni 2020, welke op de site van onze 
stichting is opgenomen.  
 
Tot slot heeft de accountant een verklaring toegevoegd bij deze mededeling en heeft zij haar 
controleverklaring bij het oude jaarverslag 2018 ingetrokken en een nieuwe controleverklaring 
verstrekt bij het herziene jaarverslag 2018 per 26 juni 2020.  
 
Mochten er vragen zijn over deze aanpassing, dan verzoeken wij u contact op te nemen met 
onze controller, de heer Berry van den Hoorn.  
 
Vertrouwend u toereikend te hebben geïnformeerd.  
 
Lelystad, 26 juni 2020  
De directie en de Raad van Toezicht 
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